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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Лозница
за периода 2015-2020г. е важен стратегически документ, насочен към опазване на околната
среда. Тя отчита влиянието на икономическите и социалните интереси в обществото и
създава условия за устойчиво развитие на общността като цяло.
Настоящата „Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 20152020г.“ е изготвена от „ЕКОПРО КОНТРОЛ“ ООД в съответствие с изискванията на
техническата спецификация, съгласно договор №207/02.09.2015г. – „Разработване на
Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г., Програма за
управление на отпадъците на Община Лозница 2015-2020г. и изготвяне на подпрограма за
управление на утайките на ПСОВ Лозница”. Програмата е разработена в изпълнение на
чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в съответствие с
„Указанията за структура и съдържание на общинските програми за опазване на
околната среда“ на Министерството на околната среда и водите. Освен посочените
законови изисквания при разработване на ОПООС са взети предвид и документите
свързани с местното и регионално планиране, като „Общински план за развитие на
Община Лозница 2014-2020“, „Областна стратегия за развитие 2014-2020г., област
Разград“, както и секторни планови документи като Оперативна програма „Околна среда
2014-2020” и др.
Основното предназначение на общинската програма за опазване на околната среда е
да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината или запазване
на доброто състояние на околната среда.
Целта на Програмата е да идентифицира и анализира проблемите в областта на
околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи
решения и действия за тяхното преодоляване.
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана
съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното
законодателството и други фактори със стратегическо значение.
I.1.
Основни цели
ОПООС си поставя няколко основни цели:
 Формулиране на приоритетите и определяне на общинските мерки, съобразно
националните програми и стратегии;
 Предвиждане на основни мерки, чрез които общината да изпълнява задълженията
си и реализира правомощията си, делегирани и от нормативните актове в областта
на околната среда;
 Аргументиране проектите на общината, предложени за финансиране от общински,
национални и международни източници на финансиране;
 Използване оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, чрез
съсредоточаването им за решаване на приоритетните проблеми;
 Обединяване усилията на общинските органи, държавните институции,
населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на
проблемите в областта на околната среда;
Още много цели на общинската екологична програма могат да бъдат формулирани,
ако се отчита спецификата на общината. Основното обаче е, да се промени начина на
мислене за да се промени и начина на живот. Да се търсят партньорство и консенсус при
8
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вземането на решения. Да се обединят усилията за опазване на околната среда сега. Да се
осъзнае отговорността ни пред бъдещите поколения. И както се казва в основния принцип
на екологичното движение: „Да мислим глобално. Да действаме локално”.
I.2.
Нормативна база за изготвяне на ОПООС
Основание на правомощията на органите на местната власт по отношение на
процесите на управление на околната среда се съдържа в „Закона за местното
самоуправление и местната администрация“ (ЗМСМА), съгласно чл.17 „местното
самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно
значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата
на опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси“.
„Законът за опазване на околната среда“ (ЗООС), вменява на кметовете на общини
функцията на компетентен орган (чл.10, ал.1, т.6). Като компетентни органи по опазване на
околната среда, на кметовете на общини са възложени редица задължения за управлението
на компоненти и фактори на околната среда на територията на общината (чл.15, ал.1, т.5),
като „организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и
разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните
територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на
природното и културното наследство в тях“.
Правното основание за разработване от общините на програми за опазване на
околната среда (ОПООС) се съдържа в чл.79, ал.1 от ЗООС. Програмите се приемат от
общинските съвети (ОбС), по предложение на кмета на съответната община и обхващат
период на изпълнение не по-малък от 3 години. ОбС контролират изпълнението на
ОПООС. Кметът на общината ежегодно внася в ОбС отчет за изпълнението на програмата
за околна среда, а при необходимост и предложения за нейното допълване и
актуализиране. Тези отчети се представят за информация в РИОСВ.
При разработване на ОПООС, органите на местното самоуправление се ръководят и
от указания на министъра на околната среда и водите. Териториалните административни
звена към съответните министерства и държавни агенции, които събират и разполагат с
информация за околната среда, подпомагат разработването на програмите чрез участие на
свои експерти и предоставяне на информация. При разработването, допълването и
актуализирането на програмите се привличат и представители на неправителствени
организации, на фирми и на браншови организации.
Общинските програми се изготвят в тясно съответствие с принципите на
„Националната стратегия за околна среда 2009-2018г.“ (НСОС), която се разработва за
период 10 години и се приема от Народното събрание по предложение на Министерския
съвет (чл.76, ЗООС). НСОС съдържа анализ на състоянието на околната среда, на
тенденциите, причините и източниците на замърсяване и увреждане, както и на
институционалната рамка, административните и икономическите средства за
осъществяване на политиката. НСОС поставя и основните цели и приоритети на
национално ниво, както и посочва средствата за постигане на набелязаните цели.
Към националната стратегия се приема и петгодишен план за действие, който
съдържа конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове,
отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране, както и схема за
организация, наблюдение и отчитане на изпълнението, оценка на резултатите,
предприемане на коригиращи действия при необходимост.
В допълнение на основния национален стратегически документ в областта на
околната среда, се разработват и приемат и други национални планове и програми по
компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат. Те се основават на
9
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принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за околна среда и в
съответствие с изискванията на специалните закони за околната среда (чл.77, ЗООС).
В тази връзка, ОПООС съдържат раздели, които са обособени по компоненти и
фактори на околната среда и следват както разпоредбите на специалните закони по околна
среда, така и другите национални планове и програми, които се приемат в отделните
сектори, като въздух, почви, отпадъци, шум.
Специалните закони предвиждат самостоятелни задължения на общините за
разработване на програми и планове за действие за опазване и устойчиво управление на
съответните компоненти и намаляване или ограничаване на въздействието на някои
фактори на околната среда. В повечето случаи както законите, така и подзаконовата
нормативна уредба към тях уточняват в разпоредбите си, че тези програми и планове са
неразделна част от общинските програми за околна среда.
„Законът за чистотата на атмосферния въздух“ (чл.27, ал.1 и чл.30, ал.1, ЗЧАВ),
предвижда разработването от общините на програми и оперативни планове за действие с
цел намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух и достигане на
утвърдените норми, като тази програма е неразделна част от общинската програма за
околната среда. Такава програма в община Лозница не е изготвяна.
Съгласно чл.26 от „Закона за почвите“ (ЗП), кметовете на общини разработват
програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за
период не по-кратък от три години, като тези програми също са неразделна част от
общинската програма за опазване на околната среда. Такава програма в община Лозница
също не е изготвяна.
ОПООС е необходимо да съдържа раздел „Лечебни растения”, относно опазването и
устойчивото ползване на лечебните растения (чл.50, „Закон за лечебните растения“).
Съгласно чл.8 от „Закона за защита от шума в околната среда“, ОПООС е необходимо
да съдържа и мерките, които са предвидени в плана за действие изготвен за управление,
предотвратяване и намаляване на шума в околната среда. В община Лозница няма изготвен
план за действие, относно управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната
среда.
Съгласно чл.50 от „Закона за управление на отпадъците“ (ЗУО), който предвижда
на национално ниво разработване и приемане на Програма за предотвратяване
образуването на отпадъците, която е неразделна част от Националния план за управление
на отпадъците по чл.49, ал.1 от ЗУО. Задължение за общините е да разработят, приемат и
изпълняват програми за управление на отпадъците (ПУО) за територията на съответната
община, като тези ПУО са неразделна част от ОПООС (чл.52, ЗУО). В общината Лозница
има изготвена „Програма за управление на отпадъците за период 2015-2020г.“
I.3.
Принципи за опазване на околната среда
Съгласно чл.75 на ЗООС, „Националната стратегия за околна среда“ и общинските
програми за околна среда са средство за постигане целите на закона и се разработват в
съответствие с принципите за опазване на околната среда по чл.3. Принципите, които са
поставени за водещи при разработване на този национален стратегически документ и
които са спазени и при разработване на настоящата ОПООС са:
Устойчиво развитие – дефинира се като развитие, което “посреща
потребностите на настоящото поколение без да е в ущърб на възможността
бъдещите поколения да посрещнат собствените си нужди”. Постига се
посредством осъществяването на политики, при които се хармонизират и
интегрират икономическото, социалното развитие и опазването на околната
среда. Тази концепция предполага устойчив икономически ръст, намаляване на
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бедността, справедливо разпределение на националното богатство, подобряване
на общественото здраве и качеството на живот, като същевременно се намалява
замърсяването на околната среда, предотвратяват се бъдещи замърсявания и се
съхранява биологичното разнообразие;
Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната
среда;
Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо
отстраняване на вредите, причинени от него (или „Принцип на превенцията и
предпазливостта) - необходимо е да се даде предимство на предотвратяването
на замърсяванията за сметка на отстраняването на екологичните щети,
причинени от тях. Дейности, които съгласно принципа на предпазливостта,
представляват потенциална заплаха за околната среда и човешкото здраве следва
да се избягват. Всяка една дейност трябва да се планира и осъществява така, че:
 Да причинява минимални изменения на околната среда;
 Да създава най-малък риск за околната среда и човешкото здраве;
 Да се редуцира до възможния минимум използването на суровини и енергия
при производството, дистрибуцията и потреблението на стоки и материали;
 Да осигурява възможности за рециклиране, повторно използване и/или
извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, генерирани от
потреблението на продуктите;
 Да се предотвратяват и ограничават отрицателните ефекти върху околната
среда още при източника на замърсяване;
Принципът на предпазливостта се прилага посредством оценка на въздействието
върху околната среда и използване на най-добрите налични технологии.
Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения
в областта на околната среда и достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи
се до околната среда - на обществеността следва да бъде осигурена възможност
да участва в процеса на вземането на решения за околната среда, както и да й
бъде осигурен ефективен достъп до правосъдие по въпроси на околната среда;
Информираност на гражданите за състоянието на околната среда компетентните органи следва да предоставят на обществеността информация за
околната среда, т.е всеки има право на достъп до наличната информация за
околна среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес;
Замърсителят плаща за причинените вреди - замърсителя заплаща глоби и
такси, ако извършваните от него дейности причиняват или могат да причинят
натиск върху околната среда, или ако произвежда, използва или търгува със
суровини, полуфабрикати и готови продукти, съдържащи материали, увреждащи
околната среда. Замърсителят трябва да поеме всички екологични разходи,
доколкото това е възможно, за предприемане на превантивни мерки, ако в
резултат на дейността му е възникнала непосредствена заплаха за екологични
щети, както и за оздравителни мерки при настъпване на екологични щети;
Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им
биологично разнообразие;
Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в
замърсените и увредените райони;
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Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на
други неблагоприятни въздействия върху тях;
Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и
регионалните политики за развитие на икономиката и обществените
отношения – необходимо е изискванията за опазване на околната среда да бъдат
интегрирани в секторните политики на национално, регионално и местно ниво;
Предотвратяване и намаляване на риска за биологичното разнообразие,
намаляване на вредните последствия върху компонентите на околната среда
в резултат на природни процеси и явления, оптимално използване на
природни ресурси и енергия (чл.76, ал.2 на ЗООС) - постигането на целите на
устойчивото развитие изисква съблюдаването на принципа устойчиво използване
на природните ресурси и принципа на заменяемост. Природните ресурси следва
да се използват при условия и по начини, при които да се съхраняват
екосистемите и присъщото им минерално, биологично и ландшафтно
разнообразие. Моделите на потребление на възобновяеми ресурси следва да
гарантират тяхното непрекъснато и ефективно обновяване, както и запазване и
подобряване на качеството им. Невъзобновяемите ресурси следва да се използват
рационално и разумно, включително и като бъдат налагани ограничения върху
използването на стратегически и редки природни ресурси и тяхната замяна в
потреблението с алтернативни ресурси и синтетични материали.
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II. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА /СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ/ И
ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ
II.1.

Природо-географски и териториално-административни фактори

II.1.1. Географско положение
Община Лозница е малка, колоритна и уютна община, която съчетава на територията
си красива природа, много добри климатични условия, бит и неповторима култура.
Съгласно административно-териториалното устройство на Република България, община
Лозница е в границите на административна област Разград.
Област Разград (район от ниво 3-NUTS 3) e разположена в централната част на
Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общата площ
на територията на област Разград е 2 639,74 кв. км (т.е 2,4%) от територията на страната
(110 994 км2) и 17,62% от територията на Северен централен район.
Карта на Република България

Област Разград граничи с областите Русе, Шумен, Търговище и Силистра. Областите
Разград, Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен район
(район от ниво 2/NUTS 2), който съответно е част от район от ниво NUTS 1 – Северна и
Югоизточна България. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В
южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и
крайдунавските полета.
В границите на област Разград влизат 7 общини – община Разград, община Исперих,
община Кубрат, община Завет, община Лозница, община Самуил и община Цар Калоян,
които са твърде различни като осигуреност, ресурси, икономически и инфраструктурен
потенциал. Териториално-селищната основа на област Разград включва 104 населени
места, от които 6 града и 98 села.
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Карта на област Разград

Община Лозница заема южната част на област Разград и се включва в Дунавската
равнина. Общата площ на община Лозница е 249 483 дка. От тях 195 025 дка принадлежат
към земеделския фонд, 40 188 дка са горски фонд, а 14 270 дка са към фонд „населени
места”. От общата територия на общината - обработваемите земи са в размер на 15 779,6
hа, а другите необработваеми земи са в размер на 5 776,5 ha (гори, мери и пасища).
Площи, заети от ниви на територията на община Лозница
Ниви
Общо
Частна собственост
Общинска собственост
Държавна собственост

Площ
15 280,2 hа
14 084,8 hа
315,5 hа+171,7 hа
(стопанисвани)
708,2 hа

Площи, заети от трайни насаждания на територията на община Лозница
Трайни насаждения
Общо
Частна собственост
Общинска собственост
Държавна собственост

Площ
499,4 hа
465,8 hа
19,3 hа+14,3 hа
(стопанисвани)
0
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Горски площи на територията на община Лозница
Гори
Общо
Частна собственост
Общинска собственост
Държавна собственост

Площ
3 900 ha
89,8 hа
378,3 hа
3 431,9 hа

Площи, заети от мери и пасища на територията на община Лозница
Мери и пасища
Общо
Частна собственост
Общинска собственост
Държавна собственост

Площ
1 876,5 hа
6,1 hа
1 422,3 hа+448,1 ha
(стопанисвани)
0

Показателят за обработваема земя на човек от населението за страната е 6,3 дка/ч, а
специално за област Разград 13,6 дка/ч. В община Лозница тя е 16 дка/ч, което е по-високо
от тази за страната и областта.
Средният процент на територии за нуждите на селското стопанство за страната е
65%, а за община Лозница този процент е над 70% (195 025 дка) и е около средния за
областта (70,7%). От земеделския фонд земя, обработваеми са около 150 хил. дка, като
най-голям процент от тях са ниви – 77,3%. След нивите най-много обща площ в дка са
ливади и пасища – 11,3%, засетите с трайни насаждения, включително лозя са 3,6%.
През последните години поливните площи намаляват поради амортизация на
мелиоративната мрежа. Около 16 хил. дка са поливните площи, но напоителната мрежа се
нуждае от реконструкция и разширяване, от което ще последва и възстановяване на
зеленчукопроизводството.
По статистически данни територията на община Лозница е с площ 249 483 дка, от
които около 150 хил. дка обработваема земя – над 60%, разпределена както следва:
 Ниви – 141 994 дка;
 Ливади – 833 дка;
 Овощни градини – 2 500 дка;
 Лозя – 847 дка;
 Малини – 2 000 дка;
 Ягоди – 500 дка;

Разпределение на обработваемата
земя в община Лозница
Ниви
Ливади
Овощни
градини

*Източник: Общинска администрация
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Най-голям дял от собствеността на земята заема частния сектор, около 92%.
Общинските, държавните, училищните, джамийските и църковните земи са отдадени под
наем и аренда. Общинските пасища, мери, които са около 21 хил. дка също са отдадени
под наем и аренда на собственици на пасищни животни. На територията на общината
почти няма пустеещи земи.
Горските площи на територията на община Лозница са 40 188 дка, което е 16,1% от
площта на общината, като делът е по-нисък от този за страната (33,6%) и областта (22,4%).
От горските площи на територията на община Лозница - 2 800 hа са широколистни гори, а
380 hа – иглолистни и останалите 720 hа са смесени гори. Свързаните с горските ресурси
отрасли в общината нямат приоритетно значение.
За нуждите на транспорта се падат около 0,7% от общата територия, които
включват 71,4 км общинска пътна мрежа, както и попадащата на територията на общината
републиканска пътна мрежа.
Община Лозница е разположена на територия, която се пресича от важни
транспортни артерии с национално значение: ж.п. линията София-Варна през
първокласният път Русе-Варна и второкласните пътища Попово-Шумен и РазградТърговище.
Общината има 16 населени места със сравнително добра транспортна
инфраструктура. Прави впечатление изключително високата гъстота на местната пътна
мрежа в община Лозница (480 км/1000 кв.км), която е над два пъти по-голяма от средната
за областта. През територията на общината преминават:
 Първокласен път I-2 – Русе-Разград-Варна с дължина 11,5 км на територията на
общината, като чрез връзката си с магистрала „Хемус” се свързва с част от
Североизточен район, включително гр. Варна, Дунав мост и пристанището в гр.
Русе. През 2013г. е пътят е разширен с изграждане на трета лента с цел
повишаване пропускателната му способност и осигуряване на адекватни условия
за все по-нарастващия трафик на автомобили;
 Второкласни пътища ІІ-49 – Търговище-Разград с дължина 14 км и ІІ-51 –
Попово-Лозница-Шумен с дължина 24,5 км. Направено е предложение в АПИ за
включване на реконструкцията на кръстовището на път II-49 „ТърговищеРазград” с път „Дралфа-Лозница-І-2”;
 Третокласен път ІІІ-206 – Пороище-Лозница с дължина 12,7 км;
 Общинските пътища са с обща дължина 71,4 км разпределени както следва:
№

№ на
пътя

Наименование на пътя

Дължина
км

1

RAZ1082

/І-2, Разград-п.к.Тервел/ Бели Лом

3,1

2

RAZ1086

3

RAZ1087

4

RAZ1088

5

RAZ1089

6

RAZ1091

/ІІ-51, Чудомир-Мировец/-Лозница-/ІІ-51/

2,3

7

RAZ1092

/RAZ1088/ Лозница-Манастирци-Граница общ.
(Лозница - Търговище)

6.4

/RAZ1092, Лозница-Макариаполско/ МанастирциГраница общ. (Лозница – Търговище)
/І-2, Разград-п.к. Бели Лом/-Веселина Граница общ.
(Лозница - Самуил)
/ІІ-49, Трапище-Разград/-Синя вода-Лозница-Вилна
зона
/ІІ-49, Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.
(Лозница - Търговище)

2.0
8.5
12,6
4.4

от км
до км
0,000
3,100
0.000
2.000
0.000
8.500
0,000
12,600
0.000
4.400
0,000
2,300
0.000
6.400
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8

RAZ2080

/І-2, Разград–п.к. Веселина/ - Каменар - /III-206/

4.1

9

RAZ2083

/III–206, Пороище-Студенец/ - Градина - /II-49/

6.7

10

RAZ2084

/III-206, Пороище-Ловско /Студенец-Гороцвет - /I-2/

5.0

11

RAZ2085

/II-51, Лозница и Мировец/ - Крояч-Ловско /III-206/

1.7

12

RAZ2116

/II-49, Манастирско-Разград/ Островче-СейдолЧудомир /II-51/

7.8

13

RAZ3081

/I-2, Разград–п.к. Бели Лом/ - яз. Бели Лом

2.3

14

RAZ3090

/II-51, Дралфа-Лозница/ Чудомир-Трапище /II-49/

2.8

15

RAZ3093

/RAZ 2116, Островче-Сейдол/ - м. Тюлбето

1.7

0.000
4.100
0.000
6.700
0.000
5.000
0.000
1.700
5.000
12.800
0.000
2.300
0.000
2.800
0.000
1.700

*Източник: Община Лозница

Също така в общината има селскостопански пътища с площ 6 346 дка и 35 дка
горски пътища. Състоянието на пътната мрежа е сравнително добро. През зимата пътните
условия се влошават, поради натрупване на снежни преспи в отделни участъци от пътната
мрежа.
През периода 2015-2020г. е необходима реконструкция на голяма част от
общинските пътища. Освен на пътната мрежа в община Лозница е необходимо и
благоустрояване на уличните мрежи в населените места.
II.1.2. Съседни общини
Община Лозница заема южната част на Разградска област при граници: на север с
община Разград; на североизток с община Самуил; на изток с община Хитрино и на юг,
югоизток и югозапад с община Търговище. Мястото й сред регионалните териториални
единици, попада в обхвата на Северния централен район от ниво 2.
II.1.3. Релеф
Релефът на общината е предимно хълмист, със средна надморска височина 370 метра.
Северният район обхваща част от Разградските и Самуилските височини. Релефът на
терена, оформен от тектонични сили, определя двата водосборни басейна: Голяма Камчия
на югоизток и Бели Лом на северозапад.
Дунавската платова платформа е играла относително пасивна роля спрямо
нагъвателните процеси в Старопланинската геосинклинала. За нея са характерни
платформеният тип тектонични движения – бавни, продължителни и диференцирани
колебания на земната кора, придружени с разломяване на някои нейни части.
Установено е съществуването на плоска, с голям радиус на захранване коруба,
наречена Разградско-Самуилска. Тя се очертава като изявена регионална структура в
Източната подобласт.
 Палеозойският цикъл по темето на Разградско-Самуилската подутина лежи на 800
– 1 000 метра под земната повърхност;
 Бремските и Аптиските мергили и варовици се разкриват по бедрата на
подутината /склоновете на Разградските и Самуилските височини/;
 Долнокредитни дебелослойни варовици бронират отвесните брегове на Суха река и
Бели Лом;

17

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Широкото разпространение на варовиците, голямата им мощност и зонално
разположение благоприятстват развитието на карстови процеси.
 Самарско-Понтийската денудационна повърхност дава началото на съвременната
морфоструктура;
 Льосонавяването е замаскирало старите ерозионни и карстови форми и е
прикрило Самарско-Понтийската повърхност с льос. Мощността на льосовата
повърхност е от 5 до 20 метра;
II.1.4. Климат
Територията на Община Лозница попада в Европейско-континенталната климатична
област – по-специално – в умерено-континенталната климатична подобласт.
Местният климат носи типичните белези на източноевропейския климат: с малко
валежи и относително студена зима за съответната ширина и горещо лято, в което попадат
максималните валежи. Валежите са по-ниски от средните за страната, но зимните са пообилни в сравнение с останалите области в Лудогорието. Най-студените месеци през
годината са януари и февруари. Средната годишна температура е 11,6°С. Минималните
температури през зимата в някои случаи падат до -25°С. Не са изключения и резките
понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават
месеците юли и август. Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен - октомври.
Средна годишна амплитуда на температурата е 22-24оС. Пролетта и есента имат характер
на преходни сезони, като есента е по-хладна от пролетта.
Годишният ход на валежите в този район има подчертано континентален характер.
Максимумът е през пролетно-летния период. Валежите от сняг са в периода ноември –
април.
В района преобладават западни, по-малко североизточни и източни ветрове.
Средната годишна скорост на вятъра е сравнително малка – 1,0 м/сек. Най-силни ветрове
духат през зимата и началото на пролетта, а най-слаби – през лятото и есента. Характерна
особеност е сравнително честата и интензивната поява на фьон. Наличието на късни
пролетни и ранни есенни слани е крайно неблагоприятно за овощарството и
зеленчукопроизводството. При нахлуване на студен фронт в края на пролетта и в началото
на лятото често падат и градушки.
Климатични данни за община Лозница
Атмосферно налягане
Средна годишна температура
Среда януарска температура
Годишна сума на валежите
Относителна влажност на въздуха
Средногодишна облачност
Видове валежи и тяхната продължителност в дни
- Дъжд
- Сняг
- Гръмотевици
- Градушки
- Мъгли
- Снежна покривка
- Облачност < 2
- Облачност > 8

975,6 hPa
11,6оС
1,6оС
504 л/м²
68%
5 бала
98 дни
21 дни
13 дни
1 ден
31 дни
69 дни
60 дни
98 дни
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Средни стойности на месечните суми на валежите в община Лозница, mm
Месеци

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год.

Лозница

40

39

35

53

68

73

57

55

68

34

54

49

596

*Данни от ХМС Лозница

Годишните валежи на територията на общината са незначителни и са 596 mm.
Валежният режим се характеризира с относително увеличение на летните валежи и
средномесечен максимум през месеците май и юни.
Сезонно разпределение на валежите в община Лозница (mm)
Станция

Зима

Пролет

Лято

Есен

ХМС Лозница

128

156

186

125

*Данни от ХМС Лозница

Климатичните особености и четирите сезона позволяват отглеждането на зърно и
технически култури, като условията са подходящи и за ягодоплодни и овощни насаждения.
II.1.5. Полезни изкопаеми
Община Лозница не е богата на полезни изкопаеми. На територията на общината има
3 находища на глина, която се използва в керамичното производство. До 2009г. в
експлоатация е било единствено това до село Трапище, където са се произвеждали тухли.
Другата кариера за глина е с по-малък капацитет и към момента не се използва, въпреки
съществуващите възможности. Каменната кариера в с. Манастирско към настоящият
момент също не се използва, но реално съществува възможност за разработването й.
II.1.6. Населени места в общината
Община Лозница се състои от 16 населени места - 1 град и 15 села. Общият брой на
населението е 9 013 души (2013г.), на площ от 249 483 кв. км. Град Лозница е населено
място от категория „4“, съгласно „Методиката за категоризиране на административнотериториалните и териториалните единици“. Село Веселина и с. Синя вода са селищни
структури от 5-та категория въз основа на деветнадесетте показателя за категоризиране в
България. Те са и двете села с най-много жители - 892 и съответно 817 души. Други пет
населени места са от категория „6“. Останалите населени места са с население под 250
души и категория „7“.
Начело на кметско наместничество с. Манастирци и кметско наместничество с.
Тръбач, заедно със съставните населени места – Манастирско и Крояч са кметски
наместници - длъжност, назначавана от кмета на общината. Единадесет села са с кметове,
изборна длъжност. Община Лозница е административна структура, състояща се от кмет и
17 общински съветници.
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Административна карта на община Лозница

Административният център е град Лозница с географски координати: дължина 26о37', ширина - 43о22,5'. Градът е разположен на 19 км северно от гр. Търговище, 20 км
южно от гр. Разград, 37 км западно от гр. Шумен и на 36 км източно от Попово.
Отдалечеността на град Лозница до останалите населени места в Общината е показана в
следната таблица:
Населено място
с. Бели Лом
с. Веселина
с. Гороцвет
с. Градина
с. Каменар
с. Крояч
с. Ловско
с. Манастирско
с. Манастирци
с. Сейдол
с. Синя вода
с. Студенец
с. Трапище
с. Тръбач
с. Чудомир

км
5
11
8
8
11
6
4
8
3
8
4
5
5
8
7

Населението на община Лозница, съгласно данни на НСИ за 2014г. възлиза на 8 829
души, разпределено неравномерно в населените места. Най-голяма част от него живее в
административния център – гр. Лозница – 2 157 жители. Следват кметство с. Веселина –
874 жители, кметство с. Синя вода – 802 жители, кметство с. Бели Лом – 679 жители,
кметство с. Ловско – 645 жители, кметство с. Трапище – 555 жители, кметство с. Каменар
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– 492 жители, кметство с. Сейдол – 484 жители, кметство с. Гороцвет, към което се
включва и селото Студенец – 780 жители, кметство с. Чудомир, заедно със съставното
населено място – Градина – 662 жители, кметско наместничество с. Манастирци – 266
жители и кметско наместничество с. Тръбач, заедно със съставните населени места –
Манастирско и Крояч – 433 жители.
По общия брой на населението, общината попада в групата на много малките
общини (до 10 000 души). Разпределението на жителите по населени места е
неравномерно. Едва 1/2 (24,4%) от населението на общината е съсредоточено в гр.
Лозница. В гр. Лозница, с. Веселина, с. Синя вода, с. Бели Лом и с. Ловско живее малко
повече от половината (58,4%) от населението на общината.
По данни на НСИ от последното преброяване (2011г.), населението в община
Лозница наброява 9 212 души или 7,5% от населението на област Разград.
Разпределението на населението в административният център – гр. Лозница и
останалите населени места в община Лозница през годините 2010-2014г. (съгласно данни
от НСИ) е представено в таблицата по-долу:
№

Населено място в
община Лозница

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

1.

гр. Лозница

2 361

2 222

2 207

2 192

2 157

2.

с. Бели Лом

734

746

723

697

679

3. с. Веселина
4. с. Гороцвет
5. с. Градина
6. с. Каменар
7. с. Крояч
8. с. Ловско
9. с. Манастирско
10. с. Манастирци
11. с. Сейдол
12. с. Синя вода
13. с. Студенец
14. с. Трапище
15. с. Тръбач
16. с. Чудомир
Общо община Лозница

894
430
311
578
141
675
163
293
502
856
471
578
179
369
9 535

907
405
342
492
137
666
170
285
528
838
385
583
172
334
9 212

894
404
338
489
133
667
163
276
522
828
392
566
173
334
9 109

892
411
338
494
129
659
160
272
514
817
383
559
162
334
9 013

874
406
330
492
119
645
156
266
484
802
374
555
158
332
8 829

*Източник: НСИ
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По данни на „ГРАО” населението по постоянен адрес на община Лозница през
годините 2011-2015г. се движи, както следва:
Данни на „ГРАО” – бр. жители по постоянен адрес
Населено място в
община Лозница

1.

гр. Лозница

Към м.
октомври
2011г.
2 938

2.

с. Бели Лом

1 349

1 342

1 333

1 325

2 895
1 307

3. с. Веселина
4. с. Гороцвет
5. с. Градина
6. с. Каменар
7. с. Крояч
8. с. Ловско
9. с. Манастирско
10. с. Манастирци
11. с. Сейдол
12. с. Синя вода
13. с. Студенец
14. с. Трапище
15. с. Тръбач
16. с. Чудомир
Общо община Лозница

1 816
452
528
590
276
944
320
276
565
1 235
489
820
208
560
13 366

1 794
445
529
601
265
944
316
275
559
1 234
500
810
207
553
13 296

1 813
444
530
609
266
945
316
268
559
1 233
505
818
206
550
13 301

1 819
455
533
619
267
943
322
270
557
1 229
510
820
194
550
13 314

1 817
458
530
625
257
937
325
271
553
1 226
513
812
193
546
13 265

№

Към
17.07.2012г.

Към
15.07.2013г.

Към
14.07.2014г.

Към
03.02.2015г.

2 922

2 906

2 901

*Източник: община Лозница

Намаляването на населението в общината е основен лимитиращ фактор за бъдещо
развитие и оказва негативно влияние върху работната сила и възпроизводителния
потенциал на територията.
II.1.7. Население – брой, концентрация
Населението на община Лозница, съгласно данни от НСИ за 2013г. е 9 013 души, като
24,3% тях са концентрирани в административния център. Гъстотата на населението в
общината към 31.12.2013г. е 36,1 души/км², която е по-ниска от средната за страната 65,3
души/км² и от средната стойност за област Разград 45,7 души/км². В контекста на област
Разград, община Лозница се оценява с ниска гъстота на населението /от 30 до 60 души на
км²/, заедно с общините Самуил, Цар Калоян, Завет и Кубрат.
Населението на община Лозница, съгласно данни от НСИ за 2014г. е 8 829 души, от
които в гр. Лозница живеят 2 157 души, а в селата – 6 672 души. За 2014г. гъстотата на
населението в община Лозница е 35,4 души/км², която отново е по-ниска от средната за
страната.
ИЗВОДИ:
Община Лозница има благоприятни природни дадености и географско
местоположение:
- Пресечна точка на главни пътни артерии;
- Попада в границите на Дунавската равнина;
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-

Хълмисто-равнинния релеф и плодородните черноземни почви са
предпоставки за развитие на земеделието;
Като допълващи насоки могат да се считат използването на находищата на глина
за керамично производство и съществуващата каменна кариера;
Добрата транспортна осигуреност и комуникативност са добри предпоставки за
ускоряване процесите на икономическото развитие – главно в областта на
селскостопанското производство и свързаната с него преработвателна
промишленост;
Обработваемите земи съставляват над 60% от територията на общината, което в
комбинация с останалите фактори и природни дадености дава основната насока
за развитието на община Лозница като земеделски център;

II.2.

Фактори на околната среда
Анализът на състоянието на околната среда е извършен за всеки компонент.
Kонтролът и мониторинг на компонентите на околната среда на територията на област
Разград, респективно за община Лозница се осъществява от Регионална инспекция по
околната среда и водите - Русе (РИОСВ).
II.2.1. Въздух
Законодателство, касаещо чистотата на атмосферния въздух

„Закон за чистотата на атмосферния въздух“ (обн. ДВ. бр.45/28.05.1996г., попр.
ДВ. бр.49/07.06.1996г., изм. ДВ. бр.14/20.02.2015г.) - целта на закона е да се защити
здравето на хората и на тяхното потомство, животните и растенията, техните съобщества и
местообитания, природните и културните ценности от вредни въздействия, както и да
предотврати настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството
на атмосферния въздух в резултат на различни дейности. Със закона се уреждат
определянето на показателите и нормите за качеството на атмосферния въздух,
ограничаването на емисиите, правата и задълженията на съответните органи по контрола,
управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух. Законът
регламентира ограничаването на емисии на вредни вещества от подвижни и неподвижни
източници. Изискванията на закона се отнасят за проектиране, изграждане и експлоатация
на обекти с източници на емисии. Законът определя таксите върху течните горива за
националния фонд за опазване на околната среда. Законът определя съответните
административно-наказателни разпоредби.
„Наредба №7 от 3 май 1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния
въздух“ (обн. ДВ., бр.45/14.05.1999г.) - с тази наредба се уреждат условията, реда и начина
за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (КАВ). Наредбата посочва
редът за определяне на районите за оценка на КАВ. Посочени са начините за оценка на
КАВ, както и изискванията за извършване на измервания за определяне на КАВ,
изискванията за осигуряване качеството на измерванията. Посочени са компетентните
органи и изискванията за управление КАВ и изискванията за информиране на населението.
Наредбата съдържа информация за класификацията на пунктовете за мониторинг,
определяне на обхвата им, условията за избор и разполагане на пунктовете, видовете
пунктове, определяне на статистическите величини.
„Наредба №9 от 3 май 1999г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици и олово в атмосферния въздух“ (ДВ бр.46/1999г., изм. и доп. ДВ.,
бр.86/28.10.2005г.) - наредбата урежда установяването на норми за нивата на серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ) и олово в атмосферния въздух,
алармените прагове за серен и азотен диоксиди, оценката на нивата на серен диоксид,
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азотен диоксид, ФПЧ и олово. Наредбата съдържа норми за серен диоксид, азотен диоксид,
ФПЧ и олово в атмосферния въздух, както и изискванията за оценка нивата на съответните
замърсители в атмосферния въздух. В наредбата са посочени данните, които се
предоставят на обществеността в случаите на превишаване на алармените прагове на серен
и азотен диоксиди. Посочени са критериите за определяне броя на пунктовете за
мониторинг за непрекъснато измерване концентрациите на серен диоксид, азотен диоксид,
ФПЧ и олово в атмосферния въздух.
„Наредба №11 от 14 май 2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух“ (обн. ДВ., бр.42/29.05.2007г.) – наредбата
урежда установяването на целеви норми за нивата на арсен, кадмий, никел и бензо(а)пирен
в атмосферния въздух с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на свързаните с
този замърсител възможни вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.
Наредбата съдържа норми за нивата на арсен, кадмий, никел и бензо(а)пирен в
атмосферния въздух, реда и начина за оценка на нивата на арсен, кадмий, никел, живак и
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух, както и
изискванията за информиране на обществеността. Посочени са изискванията за избор на
пунктовете за мониторинг.
Изискванията на Новата директива 2008/50/ЕС от 21 май 2008г., относно качеството
на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа е въведена в националното
законодателство чрез „Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния
въздух“ (на МОСВ и МЗ, обн. ДВ., бр.58/30.07.2010г.). Поради факта, че Директива
2008/50/ЕС от 21 май 2008г. замества действащите до този момент директиви 96/62/ЕС,
1999/30/ЕС, 2000/69/ЕС и 2002/3/ЕС, новата национална наредба отменя и съответните
национални наредби, въвеждащи тяхните изисквания.
„Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.58/30.07.2010г.) - наредбата отменя „Наредба №1 от 16.01.2004г. за норми за бензен и
въглероден оксид в атмосферния въздух“ (обн. ДВ., бр.14/20.02.2004г.), „Наредба №4 от
5.07.2004г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух“
(обн. ДВ., бр.64/23.07.2004г.) и „Наредба №9 от 3.05.1999г. за норми за серен диоксид,
азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.46/1999г., изм. и доп. ДВ., бр.86/28.10.2005г.) - наредбата урежда установяването на
норми за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ), олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, алармените прагове за серен и
азотен диоксиди и озон, както и информационен праг за озон, оценка на нивата на серен
диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и олово, бензен, въглероден оксид и озон. Наредбата
съдържа - норми за серен диоксид, азотен диоксид ФПЧ и олово, бензен, въглероден оксид
и озон в атмосферния въздух, както и изискванията за оценка нивата на съответните
замърсители в атмосферния въздух. В наредбата са посочени данните, които се
предоставят на обществеността в случаите на превишаване на алармените прагове на серен
и азотен диоксиди и озон, както и изискванията за оценка нивата на съответните
замърсители в атмосферния въздух в рамките на определен район или агломерация.
Посочени са критериите за определяне на минималния брой на пунктовете за мониторинг
за постоянно измерване на концентрациите на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и
олово, бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух и изискванията към качеството на
данните и осигуряване на качеството на измерванията.
„Наредба №14 от 23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места“ (обн. ДВ.,
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бр.88/03.10.1997г., изм. и доп. ДВ., бр.8/22.01.2002г., ДВ бр.14/20.02.2004г., ДВ
бр.42/29.05.2007г.) - с тази наредба се определят пределно допустимите концентрации:
максимално еднократна /30 мин. или 1 час/, средноденонощна и средногодишна на вредни
вещества. Наредбата включва пределно допустимите концентрации на 166 вредни
вещества, както и съдържа списък на допустими сумарни концентрации при наличие
едновременно на няколко вредни вещества.
II.2.1.1. Основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух
Съгласно „Закон за чистотата на атмосферния въздух“ (обн. ДВ.
бр.45/28.05.1996г., попр. ДВ. бр.49/07.06.1996г., изм. ДВ. бр.14/20.02.2015г.), основните
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са
нивата на: суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид
и/или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол); бензен; полициклични
ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и живак; арсен. Нормите за вредни
вещества (замърсители) в атмосферния въздух и измерените концентрации за отделните
показатели се определят като маса, съдържаща се в един кубически метър въздух при
нормални условия за определено време. Нормите за отлагания на вредни вещества
(замърсители) от въздуха се определят като маса на един квадратен метър открита
повърхност за определено време. Министърът на околната среда и водите и министърът на
здравеопазването съвместно издават наредби, с които утвърждават норми за вредни
вещества (замърсители) в атмосферния въздух и норми за отлагания на вредни вещества
(замърсители). В случаите, когато това е необходимо с оглед предотвратяване на здравни
рискове за населението, при метеорологични условия и други фактори, водещи до
временно, но значително влошаване качеството на въздуха, министърът на околната среда
и водите и министърът на здравеопазването издават наредби, с които утвърждават
алармени прагове за нивата на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух за
съответните показатели. Алармените прагове се разработват и изменят въз основа на
здравно-екологични проучвания и/или препоръките на специализираните международни
организации.
Понятието „замърсяване на въздуха“ се прилага за различни замърсители - химични,
физични, биологични или други, които по някакъв начин влияят и променят природните
характеристики на атмосферата и оказват влияние върху здравето на хората и околната
среда. Навсякъде замърсяването на въздуха оказва влияние върху качеството на живот.
Първични замърсители - причиняват се в резултат на човешката дейност:
Прахови частици (ФПЧ)
- PM10 е фракцията суспендирани частици, чиито размери са с диаметър под 10
микрометъра;
- PM2,5 фракцията са частиците, които са с размер под 2.5 микрометъра и могат
да причинят бронхиални и белодробни проблеми;
Серен диоксид (SO2) - емитира се при горивните процеси, особено при горене на
въглища и течни горива с високо сярно съдържание;
Азотни оксиди (NOx) и азотен диоксид (NO2) - азотният диоксид се емитира
при горене при високи температури. Основен източник на емисии от азотни
оксиди се явяват отработилите газове на автомобилите в големите градове;
Въглеродният оксид (CO) е безцветен, без мирис, недразнещ, но много отровен
газ. Той е продукт от непълното изгаряне на горивата, като бензин, дизелово
гориво, природен газ, въглища и дърва;
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Вторични замърсители - включват:
Прахови частици (ФПЧ), получени от газообразни първични замърсители, и
съединения във фотохимичен смог, като азотен диоксид;
Приземен озон (O3) формира се от NOx и ЛОС в присъствие на слънчева
светлина;
Представена е кратка характеристика на основните показатели, подлежащи на
контрол и характеризиращи качеството на атмосферният въздух, както и възможните
поражения, които нанасят на животни и хора при превишаване на пределно допустимите
им нива.
Общ суспендиран прах и фини прахови частици (ФПЧ10)
Прахът е дисперсна система, чиято дисперсна фаза е от твърди частици. Прахът е с
размери от 20 до 50 μm (микрометри). Такива частици се образуват при процесите на
разтрошаване, раздробяване, мелене, пресяване и транспортиране на прахообразни
материали. На всяка частица, която пада надолу в неподвижен въздух под действие на
гравитацията, действа аеродинамично съпротивление. Докато това съпротивление е помалко от гравитационната сила на частицата, тя пада надолу ускорително. При това
движение съпротивлението нараства, докато стане равно на гравитационната сила на
частицата. От този момент праховата частица започва да се движи надолу с постоянна
скорост, наречена ,,Скорост на плаване”. Ако въздуха се движи нагоре със скорост, поголяма от скоростта на плаване на частицата, той ще я увлече по посока на неговото
движение.
Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект
зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от
адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени,
ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се
отлагат. Основните източници на прах са антропогенни. Най-важните от тях са
транспортът, работещите на въглища и нефт електрически централи, горивните източници
(промишлени и битови), прахта от неорганизираните емисии в промишлеността,
товаренето/разтоварването на насипни материали, минното дело, предизвикваните от
човека горски пожари и негоривните източници, като строителство и каменодобив.
Емисиите на прахови частици от сухопътния транспорт се причиняват от директните
емисии от отработените газове на автомобилите, износването от гуми и спирачки и
повторното суспендиране на прахта на пътя. Битовото изгаряне на въглища е типичен
голям източник през зимните месеци. Друг източник са горските и селскостопански
пожари (изгаряне на стърнища). Откритите полета пък са причина за емисии на разнасяна
от вятъра прах от почвата. Най-важните източници от селскостопанските дейности са
резултат от реакцията на амоняка със сярна и азотна киселини (продукти от изгарянето на
изкопаеми горива). Получаващите се амониев сулфат и нитратни аерозоли могат да
образуват един от важните компоненти в атмосферното замърсяване с PM10.
Нивата на ФПЧ10 са основен показател за замърсяване на атмосферния въздух от
горивните (промишлени и битови) инсталации и от автотранспорта. Влияние върху
концентрацията оказва и неорганизираното замърсяване, вследствие на комбинацията
между климатичните особености - сила и посока на вятъра и непочистени пътни платна,
извършване на строителни дейности и др. При скорост от 0,1 до 0,5 m/s праховите частици
с размер под 5 μm се увличат напълно от движещият се въздух и не се утаяват.
При попадане на големи количества фин прах в белите дробове на човека, се
получават тежки заболявания от пневмокониоза. Прахът постъпва в организма предимно
чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни
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пътища, а по-фините частици (под 10 mm-ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на
дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и
хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към
високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен
при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е
тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици.
То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията.
Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата
смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава
повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната
експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните
белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища
и бронхити - при значително по-ниски концентрации от (30-150 mg/m3), което е особенно
силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния
диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.
Определени са следните норми за ПДК за фини прахови частици в атмосферния
въздух, според „Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния
въздух“ (обн. ДВ, бр.58/30.07.2010г.):
Норми за фини прахови частици (ФПЧ10):
- Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве - за 24 часа - 50
µg/m3, (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве - за една календарна
година - 40 µg/m3;
Норми за фини прахови частици (ФПЧ2,5):
- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве - за една календарна
година - 25 µg/m3;
Определени са следните ПДК на общ суспендиран прах, според „Наредба №14 от
23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в
атмосферния въздух на населените места“ (ДВ., бр.88/1997г., изм. ДВ., бр.46/1999г., изм.
и доп. ДВ., бр.42/29.05.2007г.):
- Максимално еднократна ПДК - 0.5 mg/m3;
- Средноденонощна ПДК (за 24 часа) - 0.25 mg/m3;
- Средногодишна ПДК (за една календарна година) - 0.15 mg/m3;
Серен диоксид
Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОx), които се формират при
изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Серният диоксид е газ без цвят и със силно
остър мирис. Относителното му тегло е 2,26 пъти по-голямо от това на АВ. SO2 и NОx са
основни компоненти на „киселите дъждове“. Основен антропогенен източник на серен
диоксид е изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови източници). Металургията и
химическата промишленост също са източник на замърсяване със серен диоксид.
В голяма концентрация във въздуха, действа възпалително на дихателните органи на
човека и животните. Серният диоксид действа поразяващо на очите и дразни кожата на
човека. При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко
дихателната система. Отбелязва се голямо разнообразие на индивидуална чувствителност
на населението към серен диоксид, но особено чувствителни са лица болни от бронхиална
астма. Действието на серния диоксид върху дихателната система като правило се съчетава
с влиянието на праха. Чувствителни групи от населението към експозиция на серен
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диоксид са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечно-съдови заболявания или
хронични белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с
нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на
белия дроб, агравация на съществуващи белодробни и сърдечно-съдови заболявания.
Трудно е да се отдели действието на серния диоксид от това на праха, с което се свързва
също повишената честота на хоспитализации и смърт. Хора с астма са 10 пъти почувствителни към серния диоксид, отколкото здравите. Децата с астма са особено
чувствителни, а експозицията на серен диоксид може да доведе до възпалителни
белодробни заболявания.
Определени са следните норми за ПДК за серен диоксид в атмосферния въздух,
според „Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.58/30.07.2010г.):
- Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве за 1 час е 350 µg/m3
(да не бъде превишавана повече от 24 пъти годишно);
- Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за 24 часа е 125
µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти годишно);
- Алармен праг - 500 µg/m3, измерени през три последователни часа в
пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в
даден цял район или агломерация;
Азотен диоксид
Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са
моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои
промишлени предприятия, тютюнопушенето. Азотните оксиди от промишлените процеси
като цяло обикновено се емитират под формата на NO2, докато промишлените горивни
източници емитират главно NO. Под въздействието на интензивна слънчева светлина и в
присъствие на летливи органични съединения в атмосферния въздух азотният диоксид
взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният замърсител - озон.
Обикновенно нивата на азотен диоскид са по-високи през отоплителния период на
годината.
Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част от
азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се задържи
дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да
причини структурни промени в белия дроб. Вредното въздействие на този замърсител се
отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично
болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на
азотния диоксид са болните от белодробна астма. Установено е, че при кратковременна
експозиция, най-ниската концентрация, при която се наблюдава ефект върху астматици (в
течение на 1 час) е 560 mg/m3, която служи като основа за определяне на допустимите
граници за замърсяване на въздуха.
Определени са следните норми за ПДК за азотен диоксид в атмосферния въздух,
според „Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.58/30.07.2010г.):
- Средночасова норма за опазване на човешкото здраве /СЧН/ за 1 час - 200
µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти годишно);
- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве /СГН/ - за една
календарна година - 40 µg/m3;
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- Алармен праг - 400 µg/m3, измерени през три последователни часа в
пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в
даден цял район или агломерация;
Въглероден оксид (СО)
Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ.
Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители, който се
образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям източник на
СО е автомобилния транспорт - над 65% от общото емитирано количество за страната.
Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с
хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, чиято връзка е 250 пъти по-стабилна
отколкото на оксихемоглобина. Вредното му въздействие произтича от нарушаване
преноса на кислород до тъканите. Пренаталната експозиция води до увреждане на плода.
Образуването на карбоксихемоглобин определя здравните ефекти на въглеродния оксид.
Образуваният карбоксихемоглобин води до хипоксия в тъканите и смущения в
чувствителните на кислородния дефицит органи: сърце, мозък, кръвоносни съдове и
формени елементи. Рискът за здравето се оценява на базата на образувания
карбоксихемоглобин в организма, което зависи от концентрацията му във въздуха и
продължителността на експозицията. При ниски концентрации на карбоксихемоглобин
(под 10%) се засилват симптомите при болни от стенокардия или се изявяват
невроповеденчески
ефекти.
Като
безопасно
ниво
се
определя
2,5-3,0%
3
карбоксихемоглобин, което е еквивалентно на 30-минутна експозиция на 60 mg/m или при
8-часова експозиция на 10 mg/m3. Това ниво се препоръчва за опазване здравето на
населението. Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи
концентраци.
Определени са следните норми за ПДК за въглероден оксид в атмосферния въздух,
според „Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.58/30.07.2010г.):
- Норма за опазване на човешкото здраве - максимална осемчасова средна
стойност в рамките на денонощието - 10 mg/m3 (да не бъде превишавана повече
от 1 път годишно);
Бензен
Бензенът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода.
Използва се предимно като суровина в химическата промишленост. В атмосферата се
изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол
(бензиностанции и рафинерии).
Бензенът се абсорбира в организма при вдишване. Много слабо прониква през
кожата. В организма по-голямата част метаболира до фенол. Около 30% се отделят от
организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене,
главоболие и оказва влияние върху имунната система. Продължителна експозиция на
токсични нива бензол уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на
токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. При тежки отравяния се развива
апластична анемия. Бензолът е известен канцероген от група 1. Описани са много случаи
на миелобластна и еритробластна левкeмия при професионална експозиция. Данните за
канцeрогенния ефект на бензола при хора са набрани предимно при професионална
експозиция. Необходимо е да се избягва дълготрайна експозиция при висока
концентрация. Риск от заболяване от левкeмия при експозиция от 1 mg/m3 бензол през
целия живот, се определя на 4-10-6. Не съществува безопасна концентрация.
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Определени са следните норми за ПДК за бензен в атмосферния въздух, според
„Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.58/30.07.2010г.):
- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве - за една календарна
година - 5 µg/m3;
Озон
Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата - 30-50 км над земната
повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой има
защитни функции, изразяващи се в защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато в
приземния слой, той може да има неблагоприятно въздействие. Озонът е мощен оксидант.
Той не се емитира директно в атмосферата. Формира се от взаимодействието на азотните
оксиди и летливите органични съединения под влияние на високи температури и слънчева
светлина. Липсват антропогенни емисии във въздуха. Естествените фонови стойности на
озона във въздуха са около 30 mg/m3, но могат да стигнат много по-високи стойности
(напр. 120 mg/m3).
Озонът прониква и оказва токсичното си въздействие чрез дихателната система.
Здравните ефекти се състоят във възпаление на респираторните органи, намаление на
функционалността на белия дроб, съпроводени с ускорено дишане. Засяга имунната
система и намалява устойчивостта към респираторни заболявания. Най-често на рисковото
влияние на озона са изложени тези, които работят на открито и имат астматични
заболявания. Препоръчва се при съдържание на озон над ПДК хората с повишена
чувствителност да избягват продължително пребиваване на открито. Токсичното
въздействие на озона се изразява в окисление на сулфхидприлните и амино групите на
ензимите, ко-ензимите, белтъците и пептидите. Окислява също ненаситените мастни
киселини до мастни прекиси. Токсичността на озона е зависима от нивото на експозицията.
Краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите при около 200 мкг/м3 озон, а
при по-високи концентрации засягат белия дроб. Епидемиологични проучвания
установяват белодробни увреждания при експозия на деца при концентрация 220 мкг/м3.
Промени в белодробната функция се наблюдават също и при астматици при експозиция на
160-340 мкг/м3. Въз основа на наблюденията за здравните ефекти на озона, СЗО
препоръчва допустима едночасова концентрация 150-200 мкг/м3, а за осемчасова
експозиция - 100-120 мкг/м3.
Определени са следните ПДК за озон в атмосферния въздух, според „Наредба №12
от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ., бр.58/30.07.2010г.),
норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух:
- Праг за опазване на човешкото здраве (8 часова плаваща средна стойност 120 µg/m3;
- Праг за информиране на населението /ПИН/ (средночасова стойност) - 180
µg/m3 (измерена през три последователни часа);
- Праг за предупреждение на населението (средночасова стойност) - 240 µg/m3
(измерена през три последователни часа);
Сероводород
Сероводородът е широкоспектърен токсичен газ. Той е безцветен газ със силно
неприятен, специфичен мирис на развалени яйца и е 1,2 пъти по-тежък от въздуха. В
природата големи количества се образуват при процеси на биологично разлагане. Поголяма част от атмосферния сероводород е с естествен геотермален произход.
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Замърсяването на въздуха има и антропогенен характер. Основен източник е
промишлеността - коксови пещи, производство на целулоза, изкуствени влакна, очистка на
природен газ и нефтопродукти. Отделя се при технологични процеси в химическата,
металургичната и текстилната промишлености.
При вдишване действа силно отровно върху човека, блокира тъканното дишане,
предизвиква остра кислородна недостатъчност и поразява централната нервна система.
Контактът на човека с този газ се осъществява чрез дихателната система. Оскъдни са
данните за възможното проникване чрез храносмилателния тракт. Абсорбира се в
организма през белите дробове. В черния дроб и бъбреците се трансформира в тиосулфати
и сулфати. Излъчва се чрез белия дроб, урината и фекалиите. Здравните ефекти се
изразяват в следното - при ниски концентрации дразни лигавиците и предизвиква
конюктивит, а при високи концентрации са възможни сериозни поражения върху
дихателните органи. Препоръчва се да се избягва дълготрайна експозиция при висока
концентрация. Установено е, че концентрациите на сероводорода, които предизвикват
обонятелен дискомфорт са много по ниски от тези, които представляват здравен риск. За
обонятелен праг се приемат концентрации на сероводород между 0,2-2,0 g/m3, но при
концентрации над 7 g/m3 вече са налице по-сериозни оплаквания. Най-ниското ниво на
краткотрайна експозиция, при което се появява неблагоприятен ефект върху организма, а
именно дразнене на очите, е 15-30 mg/m3. По-сериозни увреждания на очите се наблюдават
при 70-140 mg/m3. При много високи концентрации сероводородът може да увреди белия
дроб (над 400 mg/m3). Продължителна експозиция на високи концентрации може да смути
образуването на кръвния пигмент и да увреди централната нервна система (ЦНС).
Приетата пределно допустима концентрация се обосновава на неговия сензорен ефект.
Определени са следните ПДК за сероводород в атмосферния въздух, според
„Наредба №14 от 23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места“ (обн. ДВ., бр.8/2002г.):
- Максималноеднократна ПДК (60-минутна експозиция) - 0,005 mg/m3;
- Средноденонощна ПДК (за 24-часова експозиция) - 0,003 mg/m3;
Арсен
Арсенът е повсеместно разпространен в околната среда. Антропогенното
замърсяване се дължи на металургията, изгарянето на нискокалорийни кафяви въглища,
използуването на хербициди и пестициди със съдържание на арсенови съединения. Найзначително замърсявяне на атмосферния въздух се наблюдава в райони на металургичната
промишленост.
При вдишване на замърсен въздух, около 40% от арсена се отлага в белия дроб, от
където се абсорбират приблизително 30%. Чрез кръвта той достига до бъбреците, черния
дроб, мозъка, костите и кожата. Замърсяването на въздуха с арсен може да доведе до
оплаквания от страна на гастроинтестиналната, сърдечносъдовата, нервната и
кръвоносната системи, повишаване честотата на спонтанните аборти, поднормено тегло
при новородените и др. Канцерогенният потенциал е основен при определяне на риска за
населението. На базата на данни от епидемиологични изследвания e доказано развитие на
белодробен рак при работници и население, експонирано на арсенови аерозоли.
Международната агенция за проучване на рака (IARC) класифицира арсена като
канцероген от 1-ва категория. Препоръчителните норми на Световната Здравна
Организация (СЗО) определят като единица канцерогенен риск, концентрации от порядъка
на 1.5 х 10-3mg/m3.
Определена е следната ПДК за арсен в атмосферния въздух, според „Наредба
№11/14.05.2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни
въглеводороди в атмосферния въздух“ (обн. ДВ., бр.42/29.05.2007г.):
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-

Средногодишна ПДК - 6 ng/m3;

Кадмий
Кадмият е метал, който в природата се среща заедно с цинка. По тази причина найчестият източник на замърсяване на атмосферния въздух е производството на цинк.
Другите металургични производства също могат да бъдат източник на замърсяване с
кадмий. Той се отделя в атмосферата при изгаряне на отпадъци. Съдържа се още и в
тютюневия дим.
От въздуха кадмият постъпва в организма чрез дишането. По-малко от 50% от
вдишвания кадмий се абсорбира. Отлага се в черния дроб, от там бавно преминава в
бъбреците, където се установяват най-високите му концентрации. Отделянето на кадмия от
организма е много бавно. Необходими са около 10 години, за да се отдели половината от
количеството му в черния дроб и бъбреците. Освен чрез вдишване, кадмият може да
проникне в организма и чрез храносмилателния тракт. Той се утаява в почвата, откъдето
попада в растенията и чрез храната попада в организма. При продължителна експозиция на
ниски концентрации на кадмий, критичен орган се явяват бъбреците. Те се увреждат
необратимо след надвишаване нивото на кадмия в бъбречната кора над 200 mg/kg. Липсват
достатъчно данни за канцерогенната активност на кадмия и евентуалната му връзка с рака
на простатата и белия дроб, поради което Международната агенция за проучване на рака
го класира в група 2В, т.е без доказан риск за човека. По тази причина допустимите
концентрации на кадмия във въздуха не се определят на базата на канцерогенен ефект.
Определена е следната ПДК за кадмий в атмосферния въздух, според „Наредба
№11/14.05.2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни
въглеводороди в атмосферния въздух“ (обн. ДВ., бр.42/29.05.2007г.):
- Средногодишна ПДК - 5 ng/m3;
Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)
Полиароматните (полицикличните) въглеводороди са голяма група органични
съединения с две или повече бензолни ядра. Имат малка водоразтворимост, но голяма
разтворимост в мазнини. Полиароматните въглеводороди се образуват в най-голяма степен
при горивните процеси, главно при непълно горене на въглища и дизелово гориво.
Съществуват няколко стотин ПАВ. Тези съединения се усвояват от организма главно чрез
дихателната система, но могат да попаднат и чрез водата и храната. Най-добре е проучен
канцерогенният ефект на 3-,4-бензпирена (БаП) при инхалирането му, чийто съществен
източник е и тютюневия дим.
Вдишаните ПАВ се абсорбират главно върху катранени частици и се елиминират
чрез бронхиален клиранс. Слабо са проучени острият, подострият и хроничният ефект на
ПАВ. Повече информация съществува за мутагенния и канцерогенния им ефект. Счита се,
че на 9 от 100 000 души, експонирани средно на 1 ng БаП, като индекс и на останалита
ПАВ през целия си живот, ще умрат от белодробен рак. Не може да се определи безопасно
ниво на ПАВ в атмосферния въздух, поради канцерогенното им действие. Препоръчвани са
различни рискови нива, като е използван за индекс БаП (3-,4-бензпирен). Например в
САЩ оценяват, че на 9 от 100 000 души, експонирани през целия си живот на 1 ng БаП са с
риск да заболеят от белодробен рак.
Определена е следната ПДК за БаП в атмосферния въздух, съгласно „Наредба №11
от 14.05.2007г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди
в атмосферния въздух“ (обн. ДВ., бр.42/29.05.2007г.):
- Средногодишна ПДК - 1 ng/m3;
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Олово (аерозол)
Най-разпространените аерозоли на тежки метали, замърсяващи атмосферният въздух
са оловните. Концентрациите им в атмосферния въздух варират в зависимост от броя и
мощността на източниците - металургичните заводи и количеството на моторните
превозни средства и вида на изгаряните бензини.
Оловото попада в човешкия организъм главно по респираторен път (20 -60 %) и
гастроинтестинален път (10% при възрастни и около 40-50% при децата). Токсичните му
ефекти се дължат на инактивирането на SH - групите или на конкурентно заместване на
есенциални метални йони в молекулите на редица важни за организма ензими. По този
начин много органи и системи се оказват уязвими към вредния ефект на оловото. Засягат
се също и репродуктивните процеси. При население, продължително експонирано на
ниски концентрации оловни аерозоли се наблюдават нарушения преди всичко в
хемоглобиновия синтез, еритропоезата, нервната система и повишаване на артериалното
налягане. Оловото е кумулативна отрова с продължителен период на излъчване (от
няколко дни до 25 години).
Определена е следната норма за ПДК за оловни аерозоли в атмосферния въздух,
според „Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух“ (обн. ДВ.,
бр.58/30.07.2010г.):
- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве - за една календарна
година - 0.5 µg/m3;
II.2.1.2. Метеорологични параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на
атмосферния въздух
От метеорологичните параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на
приземния слой с аерозоли и газообразни вредни вещества, особено голяма роля имат
влажност и температура на въздуха, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане,
обща слънчева радиация и др.
Територията на общината попада в Умерено-континенталната подобласт на
Европейската климатична област. Характерни за тази област са средна скорост на вятъра 12 м/сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и самоочистване на
атмосферния въздух.
II.2.1.3. Мониторинг и оценка на качеството на атмосферния въздух
Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на
качеството на атмосферния въздух върху територията на страната, разделена на 6 Района
за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), утвърдени със
Заповед №969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите. Дейността на
Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух се
регламентира със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-66/28.01.2013г., в
т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани атмосферни замърсители, методи и средства за
измерване.
В Националната система за мониторинг на КАВ ежедневно се контролират
концентрациите на основните показатели, съгласно Закона за чистотата на атмосферния
въздух - фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2,.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни
оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични
ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително, според характера и източниците на
емисии в отделни райони от територията на страната се контролират специфичните
показатели - амоняк, аерозоли на сярна киселина, толуен, ксилен, стирен, серовъглерод,
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сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични
замърсители. Контролират се и следните метеорологични параметри - скорост и посока на
вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, влажност и температура на
въздуха. През 2015г. Националната система за контрол на КАВ се състои от следните
пунктове:
 30 стационарни автоматични измервателни станции (АИС) – „Надежда“,
„Дружба“, „Орлов мост“ и „Хиподрума“ – София, „Зелен Клин“ – Ст. Загора,
„Раковски“ – Димитровград, „кв. Долно Езерово“ и „кв. Меден Рудник“ – Бургас,
„Възраждане“ – Русе, „жп Гара“ – Враца, „СОУ Ангел Кънчев“ и „ул. Батак“ –
Варна, „Изворите“ – Девня, „Каменица“ и „Баня Старинна“ – Пловдив, „Шахтьор“
– Перник, „Гълъбово“ – Гълъбово, „Студен Кладенец“ – Кърджали, „Смолян“ –
Смолян, „Видин“ – Видин, „Г. Оряховица“ – Г. Оряховица, „Плевен“ – Плевен,
„Ловеч“ – Ловеч, „Сливен“ – Сливен, „Несебър“ – Несебър, „Шумен“ – Шумен,
„Благоевград“ – Благоевград, „Копитото“ – София-област, „ИАОС-Павлово“ –
София, „ОУ Хан Аспарух“ – Добрич;
 4 АИС за мониторинг на КАВ в горски екосистеми - Рожен, Юндола, Витиня и
Старо Оряхово;
 6 ДОАС системи (Differential Optical Absorption Spectroscopy) - разположени в
градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и Стара Загора (с. Могила) и с.
Ръжена;
 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ – „Църква“ Перник, „РИОСВ“ - В. Търново, „РИОСВ“ - Монтана, „РИОСВ“ - Пазарджик,
„РИОСВ“ - Хасково, „РИОСВ“ - Ст. Загора, „Долни Воден“ - Долни Воден, „Гара
Яна“ - Гара Яна, „Пирдоп“ - Пирдоп;
Съгласно чл.30, ал.1, т.4 от „Наредба №7 за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух“ (ДВ бр.45/1999г., в сила от 01.01.2000г.), община Лозница е район, в
който нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове.
Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е резултат в голяма
степен от източници от локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите
вещества в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за
задържането или разсейването им:
 Изменението на локалните климатични условия вследствие на морфографските
характеристики на района;
 Площното разположение и мощността на източниците на емисии, характера на
урбанизацията;
Населените места в общината не са включени в Националната мрежа за мониторинг
на атмосферния въздух, поради което в бюлетините на ИАОС към МОСВ до сега не са
публикувани данни за замърсяване на атмосферния въздух в района.
Ежедневно качеството на въздуха по отношение нивата на ФПЧ10 на територията на
РИОСВ-Русе се следи от два пункта за мониторинг - АИС „Възраждане“ (община Русе) и
ДОАС с-ма „Профсъюзи“ (община Силистра).
Качеството на въздуха на територията на РИОСВ-Русе се следи от Националната
система за екологичен мониторинг, подсистема „Контрол качеството на атмосферния
въздух“, чрез:
 Стационарна автоматична измервателна станция - „Възраждане“ – Русе по
отношение на замърсителите – ФПЧ10, SO2, NO2/NO, CO,C6H6, O3 и ФПЧ2,5,
стандартен набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра,
слънчева радиация, температура, налягане и влажност;
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 ДОАС система, разположена в град Силистра по отношение на замърсителите –
ФПЧ10 и SO2, стандартен набор от метеорологични параметри – скорост и посока
на вятъра, слънчева радиация, температура, налягане и влажност; ДОАС метод NO2/NO, O3 и SO2;
Мониторингът на показателите на КАВ на територията на област Разград се
осъществява от Регионална лаборатория към ИАОС и РИОСВ - гр. Русе в рамките на
Националната система за мониторинг.
В таблиците по-долу са представени данни от пунктовете за мониторинг АИС
„Възраждане“ и „Здравец-Изток“ - гр. Русе, относно нивата на атмосферните замърсители
(съгласно данни от РИОСВ-Русе).
Пункт за мониторинг - Стационарна станция №2, кв. "Здравец - Изток", ЦДГ
"Детелина" – гр. Русе (29-31.01.2016г.)
СДК
/Мах. СЧК
СДК
Мах.СЧК
СДК
Мах.СЧК
СДК
Мах.СЧК

NO2
(ug/m3)
5,3
29,8
19,7
35,4
72,4

NO
(ug/m3)
3,7
14,6
24
104,5
10,4
67

CO
(mg/m3)
2,7
2,9
2,8
3,7
3,1
4,2

PM10
(ug/m3)
57,9

Benzol
(ug/m3)
0,6
2
0,6
1,4
0,2
0,7

89,6
48,1

СН4
ррм
1,9
2,2
2,1
2,9
1,8
1,8

NMHC
ррмС
0,5
0,7
0,6
0,9
0,5
0,6

Дата
31.01.2016г.
30.01.2016г.
29.01.2016г.

*СДК - средноденонощна концентрация, Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация

Пункт за мониторнг - АИС "Възраждане", кв. "Ялта" – гр. Русе (29-31.01.2016г.)
СДК
/Мах. СЧК
СДК
Мах.СЧК
СДК
Мах.СЧК
СДК
Мах.СЧК

NO2
(ug/m3)
29,2
56,2
37,6
60,2
31,7
95,8

NO
(ug/m3)
6,8
22,2
17,4
67,8
10,8
83,9

CO
(mg/m3)
0,9
1,7
1
1,5
0,7
1,6

PM10
(ug/m3)
81,2
52,2
47,7

Benzol
(ug/m3)
1,4
2,8
1,7
4,6
0,9
2,3

PM2,5
(ug/m3)
40,4
106,9
57,3
87,2
38,3
106,2

Дата
31.01.2016г.
30.01.2016г.
29.01.2016г.

*СДК - средноденонощна концентрация, Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация

На територията на общината не е извършван емисионен анализ на общ прах, фини
прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ 2,5, серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди и оловни
аерозоли и др. Липсата на емисионни измервания през годините е причина да не може да
бъде изготвена оценка на качеството на атмосферния въздух в общината.
Съгласно данни от изготвеният от РЗИ-Разград „Доклад за качеството на
атмосферния въздух и влиянието му върху здравето на населението в гр. Разград, област
Разград през 2013г.“, на територията на Разградска област няма постоянно действащи
пунктове за контрол на атмосферния въздух. През 2013г. е организиран пункт, разположен
на адрес: гр. Разград, бул. ”Бели Лом” №37А и обслужван от мобилна автоматична станция
(МАС) на Регионална лаборатория – гр. Русе. През всяко тримесечие на 2013г. са измерени
параметрите на атмосферния въздух за оценка на КАВ - общо четири измервания, всяко с
продължителност по 13 дни, както следва: І-во тримесечие - 20.03-01.04.2013г.; ІІ-ро
тримесечие - 11.06-23.06.2013г.; ІІІ-то тримесечие - 10.09-22.09.2013г.; ІV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г. Проследени са концентрациите на отделните замърсители и динамиката
на техните изменения, като за серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден
оксид (СО) и озон (O3) са измервани средночасови стойности на концентрациите им, а за
фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10) – средно денонощни концентрации.
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Измервани са и шест метеорологични параметъра - атмосферно налягане, посока и скорост
на вятъра, температура и влажност на въздуха, слънчево греене.
Фини прахови частици (ФПЧ10) - през 2013г. в гр. Разград максимална
средноденонщна концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух е регистрирана през месец
декември - 118,6 µg/m3. През периода 29.11-07.12.2013г. са регистрирани шест измервания
с наднормени стойности за ФПЧ10, което е под допустимия брой от 35 превишения на
средноденонощната норма (СДН) в рамките на една календарна година. Всички
превишения са през месеците ноември и декември, което е свързано с използването на
твърди горива в бита през отоплителният сезон и допринася за повишаването на нивата на
концентрацията на този замърсител.
Средноденонощни нива на ФПЧ10

Пункт

Бр.
регистрирани
данни

Бр. превишения
на ПС за СДН*
(50µg/m3)

Максимална
измерена
средноденонощна
концентрация
(µg/m3)

гр. Разград

13

0

34,2

гр. Разград

13

0

21,3

гр. Разград

13

0

23,7

гр. Разград

13

6

118,6

Тримесечие
2013г.
I-во тримесечие 20.03-01.04.2013г.
II-ро тримесечие 11.06-23.06.2013г.
III-то тримесечие 10.09-22.09.2013г.
IV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г.

*СДН - средноденонощна норма

Броят на наблюденията е 52 стойности (при изискван минимум валидни данни - 90%
24-часовите стойности за годината, т.е. 329) и не е достатъчен за определяне на
статистически валидна оценка на средногодишната концентрация на ФПЧ10, но средната
стойност от 25.4 g/m3 е под ДОП (долен оценъчен праг, 30 µg/m3) и представлява 64% от
средногодишната норма.
Серен диоксид (SO2) – през 2013г. в гр. Разград не са регистрирани превишения на
нормите за този показател. През месец декември са измерени - максимална средночасова
концентрация на серен диоксид – 86,8 µg/m3 и максимални средноденонощни нива - 20,8
µg/m3. Максималната от измерените средночасови стойности е 153 µg/m3, а от получените
от тях средноденонощни - 19,9 µg/m3, които представляват 43,7% и 15,9% от съответните
норми. През четирите измервания през 2013г. не е достиган алармен праг за този
показател.
Средночасови стойности на серен диоксид
Тримесечия
2013г.
I-во тримесечие 20.03-01.04.2013г.
II-ро тримесечие 11.06-23.06.2013г.
III-то тримесечие 10.09-22.09.2013г.
IV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г.

Пункт

Бр.
регистрирани
данни бр. 1h концентрации

Бр. превишения
на ПС за
СЧН**
(350µg/m3)

Макс. измерена
(средночасова)
концентрация
(µg/m3)

Бр.
превишения
на АП*

гр. Разград

312

0

30,6

0

гр. Разград

312

0

25,5

0

гр. Разград

312

0

23,2

0

гр. Разград

312

0

86,8

0

*АП - алармен праг за серен диоксид (500 µg/m3, измерени в три последователни часа)
**СЧН - средночасова норма
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Средноденонощни стойности на серен диоксид
Тримесечия 2013г.
I-во тримесечие 20.03-01.04.2013г.
II-ро тримесечие 11.06-23.06.2013г.
III-то тримесечие 10.09-22.09.2013г.
IV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г.

Пункт

Бр. регистрирани
данни бр. 24 h концентрации

Бр. превишения
на ПС за СДН
(125µg/m3)

Бр.
превишения
на ГОП*
(75µg/m3)

Макс. измерена
средноденонощна
концентрация
(µg/m3)

гр. Разград

13

0

0

8,8

гр. Разград

13

0

0

8,7

гр. Разград

13

0

0

8,5

гр. Разград

13

0

0

20,0

*ГОП – горен оценъчен праг за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух

Всички измерени средноденонощни стойности на SO2, µg/m3 са далеч под
постановената норма. Повишаване на концентрацията на този замърсител се наблюдава
при измерванията в студения период, което обуславя предположението за принос на
изгарянето на твърди горива за отопление в бита.
Азотен диоксид (NO2) – всички измерени стойности през 2013г. в гр. Разград на
средночасовите стойности на концентрацията на NO2 са под средночасовата норма от 200
µg/m3, като максимума е 113.8 µg/m3 и е 57% от средночасовата норма, а средната
стойност получена от всички налични данни (1 103 средночасови над 1 µg/m3) е 12.3 µg/m3
при средногодишна норма 50 µg/m3, което предполага спазване на КАВ по отношение и на
тази норма, въпреки, че не е наличен изискваният минимум от данни (90% от
средночасовите стойности за годината). По време на всички периоди се забелязва, че найвисоките дневни концентрации на азотни оксиди са измерени през часовете от 08:00 до
12:00 и от 18:00 до 22:00, което се обяснява основно с периодичност и интензивност на
трафика на МПС в тези части на деня. През годината не е достиган алармен праг за
показателя.
Средночасови стойности на азотен диоксид
Тримесечие
2013г.
I-во тримесечие 20.03-01.04.2013г.
II-ро тримесечие 11.06-23.06.2013г.
III-то тримесечие 10.09-22.09.2013г.
IV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г.

Пункт

Бр.
регистрирани
данни бр. 1h концентрации

Максимална
измерена
средночасова
концентрация
(µg/m3)

Бр.
превишения
на ПС за
СЧН***
(200µg/m3)

Бр.
превишения
на ГОП**
(140µg/m3)

Бр.
превишения
на АП*

гр. Разград

312

113,8

0

0

0

гр. Разград

312

16,3

0

0

0

гр. Разград

312

75,5

0

0

0

гр. Разград

312

110,3

0

0

0

*АП - алармен праг за азотен диоксид (400 µg/m3, измерени в три последователни часа)
**ГОП – горен оценъчен праг за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух
***СЧН - средночасова норма

Въглероден оксид (CO) - измерените през 2013г. в гр. Разград стойности на този
показател показват, че по-голямата част от пробите не са в обхвата на уреда, т.е.
концентрацията му е под 0.1 mg/m3, а тези от измерванията, които са със стойност над тази
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граница са далеч под 8-часовата норма от 10 mg/m3. Максималната от всички възможни 8часови стойности е едва 1.8 mg/m3, което представлява 18% от 8-часовата норма.
Максимална 8-часова средна стойност на въглероден оксид
Тримесечие
2013г.
I-во тримесечие 20.03-01.04.2013г.
II-ро тримесечие 11.06-23.06.2013г.
III-то тримесечие 10.09-22.09.2013г.
IV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г.

Пункт

Бр.
регистрирани
данни

Бр.
превишения
на ПС
(10µg/m3)

Максимално
измерена 8часова средна
стойност (µg/m3)

гр. Разград

312

0

0,4

гр. Разград

312

0

0,8

гр. Разград

312

0

0,4

гр. Разград

312

0

1,8

Озон (О3) - общия брой на измерените през 2013г. в гр. Разград средночасови
стойности на концентрацията на озон е 1 248, като 1 233 са над границата на
чувствителност на апарата от 2.0 µg/m3. Данните за измерване концентрациите на този
показател в атмосферния приземен слой показват, че няма превишения на нормата.
Средночасови стойности на озон (O3)
Тримесечие
2013г.
I-во тримесечие 20.03-01.04.2013г.
II-ро тримесечие 11.06-23.06.2013г.
III-то тримесечие 10.09-22.09.2013г.
IV-то тримесечие 26.11-08.12.2013г.

Пункт

Бр.
регистрирани
данни

Максимална
измерена
концентрация
(µg/m3)

Бр. превишения на
ПИН* за СЧН**
(180 µg/m3)

гр. Разград

312

55,5

0

гр. Разград

312

71,3

0

гр. Разград

312

75,8

0

гр. Разград

312

150,5

0

*ПИН - праг за информиране на населението
**СЧН - средночасова норма

При проведените измервания през 2013г. на показателите за качеството на
атмосферния въздух в гр. Разград има няколко превишения единствено на
средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10, през студения период, но те са под
допустимия брой превишения за нормата. По отношение на останалите замърсители на
въздуха, измерените стойности са значително под установените норми. В заключение в
доклада на РЗИ е посочено, че няма категорични данни за непосредствено влияние на
качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на населението.
Съгласно, Националната система за екологичен мониторинг (НСЕМ) Община
Лозница не е определена, като район за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух (РОУКАВ), поради което на територията й не са извършвани контролни
измервания за качеството на атмосферния въздух по посочените по-горе показатели от
РИОСВ - Русе. В РИОСВ – Русе не са постъпвали сигнали и жалби за замърсяване на
атмосферния въздух в общината за 2015г.
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II.2.1.4. Източници на замърсяване на въздуха в района на общината
Основните източници на емисии от вредни вещества за община Лозница се формират
от промишлените инсталации, производствената дейност на малкия бизнес, горивните
инсталации с битов характер и емисиите от моторни превозни средства.
Източници на емисии от горивни и технологични процеси в
промишлеността
Контролирането и управлението на качеството на атмосферния въздух включва:
 Инвентаризация на източниците;
 Контрол на вредностите, емитирани в атмосферния въздух от стационарни
източници;
Измерванията на количествата и вида на емисиите при всички големи индустриални
обекти на територията на общината е дейност на РИОСВ-Русе, която контролира
производствените вредности на промишлените обекти, като се следят основно емисиите на
серен диоксид, азотни оксиди, прах, въглеродни оксиди, аерозоли на тежки метали,
полиароматни въглеводороди и др.
Замърсяването на въздуха в община Лозница от работещата промишленост е
незначително. В общината има частни фирми за алуминиева и ПВЦ дограма, дърводелски
услуги, мандри, хлебопекарни и шивашки услуги, като по-големите фирми на територията
на общината са:
 „МЕТАЛ“ ЕООД с производствена дейност – леене на алуминий (скрап), гр.
Лозница, общ. Лозница;
 „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом - експлоатира птицеферма в с. Бели Лом с
дейност - отглеждане на пилета-бройлери;
 „Джъмп фрут” АД – консервна фабрика с хладилник за дълбоко замразяване;
 „Хладилна база за дивечово месо” АД - преработка и замразяване на плодове и
дивечово месо;
 „Мерби – 98” ООД – производство и багрене на дънкови облекла, шивашка
промишленост;
 „ЗАРКО - 90” ЕООД – гр. Лозница - фабрика за ПВЦ и ал. дограма и
стъклопакети;
 „Балчо Агро Продукт” ЕООД - преработка на ядки;
 „Войс Кемикъл“ ООД - производство на перилни и почистващи препарати;
 „Ситона груп“ ООД - производство на екобрикети;
 „Кенси 2014“ ЕООД - изработка ПВЦ и ал. дограма;
Предприятията с функциониращи инсталации за пречистване на отпадни газове към
2011г. в община Лозница са били три. Промишлените източници на замърсяване на
въздуха в района на общината, в предвид тежкото икономическо и финансово положение
на страната, работят с намален капацитет или са закрити. През последните години поголемите стационарни, промишлени източници на емисии на вредни вещества в общината
са били “Арма - ГТМ” ЕАД, гр. Лозница и “Топлофикация - Лозница” ЕАД, които са
закрити:
 “Арма - ГТМ” ЕАД, гр. Лозница - не функционира (предмет на дейност производство на сферична арматура и метални отливки), технологични източници
- леярни цехове. Един от основните замърсители на атмосферния въздух е било
предприятието „Арма - ГТМ” ЕАД, гр. Лозница с предмет на дейност
производство на метални изделия, чрез топене и леене на черни метали. За
пречистване на отделящата се прахова емисия от производството на „Арма - ГТМ”
ЕАД се е експлоатирало съоръжение. При провеждане на собствени периодични
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измервания, резултатите не са показвали превишения на нормите за допустими
емисии;
 „Топлофикация - Лозница” ЕАД – не функционира (предмет на дейност производство и пренос на топлинна енергия); горивни източници - котелна
централа (в централата са монтирани един водогреен котел КМ-12 (7 MW, гориво природен газ) и 4 парни котли – три са тип ЕКМ 12 (8,4 MW) и един - тип ПКМ 4
(2,8 MW); два от парните котлите работят с основно гориво мазут и два с природен
газ; общата инсталирана мощност е 35 МW);
От 2009г. „КОМФОРТ“ ООД е преустановила своята производствена дейност и през
2016г. е в процес на прекратяване на държавната концесия за добив на глина.
 „КОМФОРТ“ ООД - не функционира (предмет на дейност - добив на глина, като
се е експлоатирала обособената кариера за глина в землището на с. Трапище,
община Лозница и производство на тухли (инсталация за изработване на
керамични продукти чрез изпичане - тухли, включваща рингова пещ, капацитет –
65-70 тона/ден). Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - източници на
емисии в атмосферния въздух са били аспирациите на вентилационните системи
от ринговата пещ. Всички емисии на вредни вещества са се изпускали в
атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства. Предприети са
били всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни
вещества. На площадката всички дейности са се извършвали по начин,
недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената
площадка. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на „Комфорт“ ООД, не са
довели до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в
атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.
„Комфорт“ ООД е извършвал собствени периодични измервания на емисиите на
вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от Изпускащо устройство №1 NOx, SO2, прах, олово и съединенията му, HF, HCI, органични вещества (общ
въглерод);
По данни на РИОСВ-Русе към момента на територията на община Лозница няма
промишлени обекти, притежаващи източници на вредни емисии в атмосферата.
Представени са някои от работещите фирми на територията на общината, които съгласно
издадените комплексни разрешителни за извършване на съответните дейности, изпълняват
мерки за защита на околната среда (по компонент въздух):
 „МЕТАЛ“ ЕООД
Производствена дейност – леене на алуминий (скрап) в имот №137004, разположен в
землището на гр. Лозница, общ. Лозница (промишлена инсталация за топене и леене на
алуминий).
Производство - извършва се в една основна сграда – леярна (производствена сграда
№9) с обособени в нея работно помещение (леярна), работно помещение за предварително
третиране на алуминиева шлака, две складови помещения и административно-битова
сграда за персонала. В леарната са разположени: тигелна индукционна пещ, с работна
вместимост на тигела 0,06 т и капацитет – 0.12 т/24 часа); обособено работно място за
ръчно отливане на стопения алуминий; аспирационна система за отвеждане на отпадните
газове от пещта и от мястото за отливане; обособено място за съхранение на изстиналите
отливки. В сграда №9 са обособени помещения за - предварително третиране на
алуминиева шлака – топкова мелница с бункер за готова продукция към нея, като е
осигурено улавяне на праха, образуван на изход топкова мелница; помещение за временно
съхранение на закупения алуминий (скрап); помещение за временно съхранение на
алумиева шлака и готова продукция; административно-битова сграда.
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Фирмата е разработила и внедрила Система за управление на околната среда.
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - източници на емисии в
атмосферния въздух са две изпускащи устройства (Изпускащо устройство №1 към един
брой индукционна пещ без монтирано съоръжение за пречистване на отпадните газове и
Изпускащо устройство №2 към топкова мелница с монтирани ръкавни филтри за
пречистване на отпадните газове). Няма регистрирана поява на миризми от
територията/дейностите на площадката. Операторът провежда мониторинг на емисиите
вредни вещества, изпускани организирано в атмосферата за прахообразни вещества,
газообразни неорганични съединения на хлора (HCl), газообразни неорганични съединения
на флуора (HF), диоксини и фурани, органични вещества (общ въглерод). Не са
регистрирани превишения на нормите за допустими емисии, определени в издаденото
комплексно разрешително (по данни на РИОСВ - Русе).
 „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД
Производствена дейност - експлоатира птицеферма в с. Бели Лом с дейност отглеждане на пилета-бройлери (инсталация за интензивно отглеждане на птици –
бройлери и горивна инсталация - включваща 5 броя печки на твърдо гориво с капацитет
5x0,38 MWth).
Производство - оператора експлоатира 5 броя производствени халета, птицефермата
е разположена на обща площ от 22,6 дка и притежава отлични условия за развитие на
дейността.
Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - източници на емисии в
атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за
отглеждане на птици. Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на
емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата – метан (CH4), диазотен оксид (N2O),
амоняк (NH3).
Източници на емисии от транспортният трафик
Основен източник на емисии от подвижни източници са отработени газове от
моторни превозни средства. Замърсяването на атмосферният въздух от автотранспорта,
както обществения така и личния е незначително. Транспортният трафик в община
Лозница е слабо натоварен. На територията на населените места липсва градски транспорт,
броят на автомобилите е сравнително малък, но като цяло автомобилния парк се състои от
стари автомобили, които не са снабдени с катализатори.
Като типичен замърсител на атмосферния въздух от пътния транспорт са оловните
аерозоли, което се дължи на преимуществената употреба на оловни бензини. Въпреки че
през последните две - три години нараства относителния дял на безоловните бензини, то не
е достатъчно да компенсира абсолютното увеличение на количествата общо употребявани
бензини, което води до увеличение емисиите на олово.
Друга съществена причина за емисионните натоварвания от транспорта е, че по
пътищата в страната се движат предимно морално и технически остарели автомобили, като
тенденцията непрекъснато се засилва. По данни на РДВР - КАТ около 80% от
регистрираните автомобили са на “възраст” над десет години, а пазарът на автомобили
“втора ръка” значително нараства.
Много показателно е “екологичното” състояние на автомобилите, които са с газови
уредби – не е достатъчно само да се конвертира двигателят за работа с пропан-бутан, за да
се получи “екологичен” автомобил, а е абсолютно необходимо да се извършат
подходящите регулировки за удовлетворяване на изискванията за ниски емисии на СО с
изпусканите газове.
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Състоянието на леките и лекотоварни автомобили с дизелови двигатели е
сравнително добро – само 16,7% не отговарят на изискванията на БДС за димност, но не
бива да се подценява фактът, че 42,7% не отговарят на Европейските изисквания.
При изгарянето на горивата – бензини и дизелово гориво в горивните камери на
автомобилите се отделят голямо количество вредни емисии в приземния слой на
атмосферата. Друг съществен проблем е лошото състояние на пътната настилка, което
води до постоянно увеличаване и намаляване на скоростта. От всяка промяна на скоростта
следва форсиране на двигателя, работа с богата горивна смес и предполага изпускане на не
изгорели димни газове.
Пътната инфраструктура, предвид особеностите на местоположението на общината,
не позволява ефикасно и евтино решение за облекчаване на трафика. Много от
второкласните пътища преминават през самите населени места /с. Манастирско, с.
Трапище, с. Чудомир и др./ с изключение на път ІІ-51 Попово-Дралфа-Лозница-Шумен,
чието движение е отклонено по околовръстен път граничещ с регулацията на град
Лозница. Около по-голямата част транспортните артерии липсват зелени пояси, които имат
шумо- и прахоизолираща роля и подобряват самоочистващия ефект. Състоянието на
пътната настилка в населените места от общината е износена, поддържането на уличните
платна е ограничено, а дейностите по благоустрояване и почистване на града и населените
места са в минимален обем поради недостиг на средства.
Източници на емисии от битовия сектор
Сезонен замърсител, оказващ сериозно влияние на качеството на атмосферния въздух
през зимата е битовия сектор. След закриването на “Топлофикация – Лозница” ЕАД
всички абонати са потърсили алтернативни решения на проблема с индивидуални
отоплителни уреди, в повечето случаи, на твърди горива. Това води до увеличаване
източниците на вредни емисии в приземния атмосферен слой и до влошаване качеството
на атмосферния въздух. На отделянето на вредни емисии от горивните процеси в битовия
сектор най-съществено влияние оказва качеството на горивата и климатичните условия.
Горивните процеси за отопление са предимно в сезона на облачни дни с висока въздушна
влажност, ниски температури и в дните с възможност за температурни инверсии.
Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като въглища, нафта и
мазут, замърсяват въздуха в приземния слой предимно със сажди, серен диоксид и азотни
оксиди. Като гориво за битови нужди основно се използват сравнително евтини твърди
горива - брикети с високо сярно и пепелно съдържание.
Характерно за качеството на въздуха в общината, като и в другите общини в страната
са превишенията през отоплителния сезон по показател фини прахови частици 10 мкр.
(ФПЧ10). Това се дължи на използването на твърди горива за отопление от населението и
лошите метеорологични условия през този сезон. Очакванията са, че предстоящото
газифициране на община Лозница ще намали нивата на емисиите на прах и серни оксиди.
Често плевелите и сухата шума от домакинствата се изгарят, като по този начин се
замърсява атмосферния въздух, предизвикват се дори пожари.
Последици от замърсяването на атмосферния въздух
Замърсяването на въздуха, води до дълготрайни изменения и увреждания, както на
хора и животни, така също, причинява изменение на климата и макроструктурата на
района, съответно на страната. Първите негативни изменения в качеството на атмосферния
въздух, водят до съвременните болести на човека.
На територията на община Лозница не се наблюдава висока заболевоямост
причинена от влошени параметри на атмосферния въздух, като различни алергии,
дихателно-белодробни заболявания, сърдечно-съдови заболявания, нервно-психични и др.
42

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Човешкият живот и здравето на децата изисква от членовете на обществото да
създават и съхраняват здравословните условия за живот.
За да се запази здравето на хората е необходимо да се произвеждат екологично чисти
растителни и животински храни. Районът на община Лозница е предимно производствен
център на селскостопанска продукция. Чистият въздух на територията на общината
предполага чисти почви и чиста земеделска продукция и чисти животински продукти мляко, месо, и др.
Основна цел за запазване чистотата на атмосферния въздух е запазване чистотата на
Земята, природата и околната среда, в която живеем.
Положителни тенденции
В общината не се извършва активно строителство, както и в самия общински център.
При извършване на строителни работи, качеството на атмосферния въздух се влошава,
като замърсяването е около площадките на изграждащите се обекти и е с временен
характер. Положителните тенденции, във връзка с качеството на въздуха са следните:
 Подобряване топлотехническите характеристики на сградите - направа на
изолации, подмяна на дограма, подмяна на отоплителни инсталации;
 Високите цени на енергоносителите принуждават собствениците на отоплителни
инсталации да завишат контрола по разхода на гориво, оптимизират
технологичния процес (топлоносителят се подава и използва по-рационално),
следят и използват сертифицирано гориво, използват гъвкаво работно време,
инвестират в газифициране на отделни обекти което води до намаляване на
емисиите от неподвижни горивни източници;
Прахта по повърхността на улиците, завихряна от преминаващите коли, може да има
голям принос към замърсяването на въздуха с фини прахови частици в близост до пътя.
Източници на прах могат да бъдат самият транспорт (сажди от дизел или частици,
изтъркващи се от гумите), промишлеността и битовото отопление, но също така и
“естествени източници”, т.e ерозията на почвата извън града или от откритите площи в
градската зона (напр. между сградите или в близост до улиците), които не са покрити
добре с настилка или не са плътно покрити от растителност. За да бъде подобрена тази
ситуация, са необходими следните мерки:
 Периодично почистване на повърхността на улиците;
 Покриване на откритите градски площи с подходяща растителност или с настилка,
както и поддръжка на съществуващата растителност. Необходимо е да се обърне
специално внимание на откритите пространства по склоновете на хълмове поради
повишения риск от почвена ерозия чрез дъжда;
 Дърветата или храстите могат в допълнение да служат като филтри за летливи
частици (аерозоли) от въздуха над цялата градска територия;
Качеството на живот в населените места в общината може да бъде съществено
повишено за населението чрез озеленяване и поддръжка на откритите площи. Така в
дългосрочен план усилията ще се изплатят.
Неблагоприятни тенденции
Неблагоприятна тенденция е, че в новоизградените обекти се монтират и
експлоатират котли с различно гориво (ток, твърдо гориво, нафта), без инвеститорите да се
съобразяват с метеорологични и орографски дадености.
Увеличаването на емисиите от автомобилния транспорт е една постоянна тенденция
през годините, която е вследствие увеличения транспортен трафик и повишаване
употребата на бензини.
43

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

ИЗВОДИ:
На територията на общината не е извършван емисионен анализ на общ прах,
фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2,5, серен диоксид, азотен диоксид/азотни
оксиди, оловни аерозоли и др., но е необходимо набавянето на количествена
информация за качеството на въздуха;
Промишлената дейност в община Лозница е силно ограничена и не води до
замърсяване на атмосферния въздух;
На територията на община Лозница няма предприятия, от чиято производствена
дейност, да се емитират целогодишно вредности в атмосферния въздух;
Замърсяването на атмосферният въздух се дължи основно на битовото отопление
- използване на твърди горива през отоплителния сезон;
На територията на населените места липсва градски транспорт;
Замърсяването на атмосферният въздух от транспортния трафик, както
обществения така и личния автотранспорт е незначително, тъй като
транспортния трафик в община Лозница е слабо натоварен;
Автомобилния парк се състои от стари автомобили, които не са снабдени с
катализатори;
На част от транспортните артерии липсват зелени пояси, които имат шумо- и
прахоизолираща роля и подобряват самоочистващия ефект;
Пътната настилка в малките населени места от общината е износена,
поддържането на уличните платна е ограничено, а дейностите по
благоустрояване и почистване на града и населените места са в минимален обем
поради недостиг на средства;
II.2.2. Води
Законодателство в областта на водите
Изискванията към качеството на повърхностните води са регламентирани от
нормативни документи в сектор „Води“, като от 2000г. е в сила Рамковата Директива на
ЕС за водите ЕС/2000/60, която определя групите показатели и алгоритмите по които се
оценява екологичното състояние на повърхностните водоеми.
„Закон за водите“ (обн. ДВ., бр.67/27.07.1999г.,….. изм., бр. 61/11.08.2015г.) определя условията за опазването и използването на водите и водните обекти. Законът
осигурява единно и балансирано управление на водите като основен компонент на
околната среда и като ресурс в интерес на обществото, защита на задравето на населението
и устойчиво развитие на страната. Във връзка с това в закона са разгледани по-широко
въпросите на собствеността върху водите, водните обекти и водостопанските системи и
съоръжения; използването на водите и водните обекти; режимите за водовземане и
ползване на водите и водните обекти; опазването на водите и водните обекти; управление
на водите; финансовата организация и икономическото регулиране и т.н.
„Наредба №1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните
води“ (обн., ДВ, бр.87/30.10.2007г., изм. и доп., бр.2/08.01.2010г., ….доп.,
бр.90/31.10.2014г.) - наредбата осигурява балансирано управление на подземните води чрез
осигуряване на устойчивото им потребление, основано на дългосрочно опазване на
наличните водни ресурси, гарантиране на водоснабдяването с подземни води в
необходимото количество и качество, създаване на правила за проучването и ползването
на тези води, установяване на показатели за опазване, предотвратяване и ограничаване на
замърсяването им с опасни вещества и ограничаване замърсяването им с вредни вещества
и елиминиране на последиците от вече настъпили замърсявания с тези вещества.
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„Наредба №2 от 13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници“ (обн. ДВ., бр.27/11.03.2008г., изм. ДВ., бр.97/09.12.2011г.) прилагането на наредбата осигурява опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници чрез въвеждане на правила за: определяне на водите във водните
обекти или части от тях, които са замърсени или са застрашени от замърсяване,
ограничаване и ликвидиране на замърсяването, обучение и информиране на земеделците за
прилагане на утвърдена земеделска практика и прилагане на добра земеделска практика.
„Наредба №3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за
минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди“ (ДВ
бр.88/2000) - наредбата определя условията и реда за проучване, проектиране, учредяване,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни подземни води и от
минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Наредбата не се отнася за индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако
водата от тях не се използва за търговска или социална дейност за питейни цели.
„Наредба №1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите“ (обн., ДВ,
бр.34/29.04.2011г., изм. и доп., бр.60/22.07.2014г.) - наредбата урежда реда и начина за
създаване на мрежите за мониторинг на водите и дейността на националната система за
мониторинг на водите. Създава възможност за оценка и прогноза на състоянието на
повърхностните и подземни води, като осигурява нормативната основа за реализиране на
мониторинаг на водите, определя реда и начина за проектиране и и изграждането й и
регламентира принципите за провеждане на собствен мониторинг и информационното и
комуникационно осигуряване и управлението на националната система за мониторинг на
водите.
„Наредба №6/2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти“ (ДВ., бр.97/2000) наредбата регламентира емисионните норми за допустимото съдържание на някои вредни
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Наредбата ще позволи
да се предотврати и/или преустанови и намали замърсяването на водите на водните обекти
с опасни и вредни вещества чрез въвеждането на нормите при издаване на индивидуалните
емисионни ограничения в разрешителните за заустване във воден обект.
„Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели“ (обн. ДВ., бр.30/28.03.2001г., изм., бр.87/30.10.2007г., изм. и доп.,
бр.102/12.12.2014г., изд. от Министерството на здравеопазването, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и
водите) - наредбата определя показателите и нормите, на които трябва да отговаря водата,
предназначена за питейно-битови нужди с цел защиата здравето на хората от
неблагоприятните ефекти от замърсяването на питейната вода. Тя не се прилага за
натурални минерални води, води за лечебни цели, водите за технически цели и водите от
индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако последните не се
използуват за търговска и социална дейност.
„Наредба 2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни
води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови
източници на замърсяване“ (обн., ДВ., бр.47/21.06.2011г., изм., бр.14/17.02.2012г.) - с
наредбата се определят реда и начина за издаване на разрешителни по чл.46, ал.1, т.3 от
Закона за водите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни води, наричани по-нататък разрешителни за заустване; изискванията при
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определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване в разрешителните за заустване, съгласно чл.120 от Закона за водите;
изискванията към регистрите на разрешителните за заустване, съгласно чл.184 от Закона за
водите.
„Наредба №12/2002 за качествените изисквания към повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване“ - с наредбата се определят
изискванията към качеството на пресните повърхностни води, които са перспективни за
получаване на вода за питейно-битови нужди и тяхното категоризизране: А1, А2 и А3.
Категоризацията на водите е свързана с прилагане на стандартни методи за обработка,
позволяващи получаване на вода в съответствие с нормативните изисквания.
„Наредба за ползването на повърхностни води“ (приета с ПМС №200/13.07.2011г.,
обн. ДВ., бр.56/22.07.2011г.) - с наредбата се уреждат редът и начинът на използване на
повърхностните води и водни обекти; редът за издаване и условията, при които се издава
разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект по чл.44 от Закона за водите
(ЗВ) и разрешителното за ползване на повърхностен воден обект по чл.46 ЗВ; изискванията
към документите за издаване на разрешителни;редът и начинът за стопанисване и
използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън
границите на населените места и селищните образувания, както и на съоръженията,
изгубили първоначалното си предназначение. С наредбата не се урежда ползването на
повърхностни водни обекти за заустване на отпадъчни води.
„Закон за опазване на околната среда“ (обн., ДВ., бр.91/25.09.2002г.,…. изм. и доп.,
бр.62/14.08.2015г.,) - дефинира опазването и използването на водите и водните обекти,
като дългосрочна държавна политика, основана на рационалното управление на водите на
национално и басейново равнище с цел: постигане на добро състояние на всички води за
осигуряването на необходимата по количество и качество вода за питейно-битовите нужди
на сегашните и бъдещите поколения, за благоприятното състояние и развитие на
екосистемите и влажните зони и за стопанските и социалните дейности.
В текстовете на ЗООС и ЗВ са посочени основни принципи на ефективната
екологична политика, като “замърсителят плаща”, “информираност на гражданите за
състоянието на околната среда”, “споделена отговорност”, “превантивен контрол”,
“интегрирано управление” и т.н. Въведени са както хоризонтални мерки (разрешителни
режими за ползване на води и водни обекти, емисионни ограничения за съдържание на
определени вредни вещества, схеми за интегрирано управление на околната среда и
екологично одитиране), така и икономически регулатори на поведението на лицатаводоползватели (санкции, екологични продуктови такси, потребителски такси, данъчни
диференциации, такси за използване на природни ресурси, пазарни механизми).
Управление и мониторинг на повърхностните води
Управлението на водите в страната се осъществява и ръководи от Министерство на
окалната среда и водите (и подчинените му четири Басейнови дирекции), която е
отговорна институция на национално ниво за прилагане на Рамковата директива за водите
в страната. Водните тела – повърхностни и подземни, разположени на територията на
община Лозница се следят от: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски
район с център Варна (поречие река Камчия) и Басейнова дирекция за управление на
водите Дунавски район – гр. Плевен (поречие р. Русенски Лом (река Русенски Лом се
образува от сливането на Бели с Черни Лом).
Територията, контролирана от РИОСВ-Русе обхваща част от Дунавски район за
управление на водите и включва поречията на река Дунав, река Русенски Лом, заедно с
притоците й Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски) Лом, Баниски Лом, долното течение
46

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

на река Янтра и Добруджански реки (територията, разположена западно от подземния
малм-валанжски водоносен хоризонт).
Мониторингът на повърхностните води е част от Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС) и обхваща програми за контролен и оперативен
мониторинг. Целта на мониторинговите програми за контролен мониторинг е да осигурят
необходимата информация за оценка на състоянието на водите в рамките на речния басейн
или подбасейн. Оперативните програми за мониторинг следва да определят състоянието на
водните тела в риск и да оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането
на програмата от мерки. Мрежите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни
води и измерваните показатели в тях са регламентирани със Заповед №РД-182/26.02.2013г.
на Министъра на околната среда и водите. Общият брой на пунктовете на територията на
страната e 617 разпределени в четирите района на басейново управление, като в Басейнова
дирекция за управление на водите Черноморски район има 108 пункта за контролен
мониторинг, в това число и 20 за мониторинг на морски води, 34 пункта за оперативен
мониторинг, а в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район има 134
пункта за контролен мониторинг и 54 пункта за оперативен мониторинг. Показателите,
които се наблюдават по Заповедта са разделени в три основни групи – основни физикохимични (температура, pH, неразтворени вещества, електропроводимост, биогенни
елементи (NH4-N, NO3-N, PO4), разтворен кислород, наситеност с кислород, перманганатна
окисляемост, БПК, ХПК, желязо, манган, сулфати, хлориди и др.); приоритетни вещества
(33 бр. - силно токсични, устойчиви и лесно биоакумулиращи се вещества) и специфични
замърсители (органични вещества, тежки метали и металоиди, цианиди, феноли и други
специфични вещества), като честотата им на мониторинг е от 4 до 12 пъти в годината.
II.2.2.1. Реки и езера на територията на община Лозница
Релефът на терена, оформен от тектонични скали, определя двата водосборни
басейна - Голяма Камчия на югоизток и Бели Лом на северозапад. На територията на
община Лозница има достатъчно водни ресурси за покриването на нуждите на селското
стопанство, въпреки слаборазвитата речна мрежа, като най-голям е язовир „Бели Лом“.
Община Лозница е богата на водни ресурси. Общо водните повърхности в общината
(водни течения и водни площи) заемат над 2% и делът е най-висок от общините в област
Разград, като стойността му е по-висока и от средната за страната 1,8%. На територията й
се намира най-големия язовир в района – язовир “Бели Лом” с площ 3 450 дка и обем 25
500 000 м3. Язовирът е разположен между селата Крояч, Манастирци и Студенец. В
експлоатация е от 1963г. Общият брой на язовирите и водоемите е 20, като част от тях са
отдадени за стопанисване под формата на аренда или концесия. Някои от отдадените
язовири са вече зарибени. Към момента язовирите не се използват за водоснабдяване, тъй
като то се осигурява от дълбоки сондажи и задоволява потребностите на общината.
Язовирите обаче са важен ресурс за развитие на поливно земеделие. Създадените поливни
площи до сега са 61 828 дка. От тях предложени за бракуване са 19 866 дка, а тези с
действащи поливни съоръжения – 41 926 дка. През последните години подаваните водни
количествата за напояване спадат. Тенденцията към намаляване е трайна, като причините
са основно икономически, което предопределя използването на язовирите и
микроязовирите основно за рибовъдство.
Като цяло речната мрежа на територията на община Лозница е рядка и слаборазвита.
Най-голямо хидрогеографско значение има р. Бели Лом, която според категоризацията на
повърхностните водни обекти на територията на РИОСВ-Русе води, попада във II-ра
категория реки, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство,
воден спорт и др.
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Горните и средните течения на реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни
варовици, като образуват дълбоки и сухи долини. Долинната мрежа на реките на
Разградско-Самуилската подутина има радиално устройство. Морфологията на речните
долини, врязани в миоценски варовици и пясъци се отличава съществено от морфологията
на долините, врязани в плиоценските и льосови наслаги. Каньоновидното всичане е
характерно за реките Черни, Малки и Бели Лом. Високите части на склоновете са заети от
структурни стъпала, а върху по-ниските са развити речни тераси.
Река Русенски Лом
Водосборната област на р. Русенски Лом – определена е с географски координати
между 43°10' и 43°50' с. ш. и 25°45' и 26°45' и. д.
Хидроложка карта, М 1:500 000

Река Русенски Лом се образува от сливането на Бели с Черни Лом. Река Бели Лом
води началото си южно от гр. Разград, а р. Черни Лом - югоизточно от гр. Попово.
За условно начало на р. Русенски Лом е приет Бели Лом с координати на извора
43°25'30'' с. ш. и 26°27'30" и. д. при кота 360 м и координати на устието при гр. Русе
43°50'30" с. ш. и 25°56'20" и. д. и кота 18 м.
Двата главни клона - Черни и Бели Лом, имат дължина до сливането си съответно 130
и 140 км с водосборни области 1 549 км2 и 1 276 км2. И двете реки отначало имат
северозападна посока, като от с. Сеново р. Бели Лом приема западна посока, а р. Черни
Лом от с. Широково тече на североизток, като постепенно приближавайки се, двете реки се
съединяват над с. Иваново.
Поречието на р. Русенски Лом има изцяло равнинен характер, като средната
надморска височина на басейна е 272 м н.в. В зависимост от този равнинен характер са
малките средни наклони на реките, като за р. Русенски Лом е 1,7. Река Русенски Лом има
малка гъстота на речната мрежа.
Във водосбора на река Русенски Лом са изградени следните по-основни язовири яз. Бели Лом, яз. Каменна Чешма, яз. Тръбач, яз. Трапище, яз. Баниска, яз. Бойка, яз.
Сеячи, яз. Желязковец и яз. Ломци. По поречието на река Русенски Лом има множество
естествени езера, водоеми и други повърхностни водни обекти. Поречието обхваща
общините Разград, Цар Калоян, Ветово, Иваново, Русе, Две могили и Борово.
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Мониторингови пунктове - определени са след оценка на натоварването, натиска и
въздействието от антропогенна дейност върху определен водосбор. Изборът на
индикаторни показатели за анализ е извършен въз основа на определяне на вида и
количеството на значителния натиск, който се изразява в концентрацията на
наблюдаваните замърсители като емитери, които се заустват в реките. Пробовземането и
анализа на водните проби за физико-химичен и химичен мониторинг се извършва
ежемесечно по определен график. В района на РИОСВ - Русе се изпълнява от Регионална
лаборатория – Русе, която е акредитирана в рамките на ИАОС - София. Пробовземането на
проби и анализа на биологичните елементи за качество, като част от хидробиологичния
мониторинг се извършва от Регионална лаборатория - Велико Търново и Регионална
лаборатория - Варна.
Поречие Русенски Лом
Местоположение на пунктовете
Брой пунктове
На река Русенски Лом
2 пункта
На река Бели Лом
5 пункта
На река Черни Лом
4 пункта
На река Баниски Лом
1 пункт
На река Малки Лом
1 пункт
На река Поповски Лом
2 пункта
язовирите Бели Лом, Ломци, Бойка
Общо 18 броя мониторингови станции в цялото поречие. Честотата на
пробовземане е 4 пъти годишно с изключение на анализа на приоритетни вещества на
устието на реката преди вливане в р. Дунав, където честотата е 12 пъти в годината.
Пунктът на Русенски Лом при с. Басарбово е едновременно от Националната мрежа за
оперативен мониторинг и част от Международната транснационална мониторингова
мрежа за река Дунав (TNMN). Честотата на пробовземането е 12 пъти годишно.
Оценка по биологични елементи за качество - оценката на качеството на водите,
според биологичните елементи за качество (БЕК) е съгласно Заповед №591/26.07.2012г. на
министъра на околната среда и водите, с която са утвърдени методиките за
хидробиологичен мониторинг и Наредба №Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на
повърхностните води (Приложение №6 към чл.12, ал.4), в която се намират
класификационните системи за оценка според отделните биологични елементи за качество
(макрозообентос, макрофити, фитобентос, фитопланктон и риби). Оценката е специфична
за всеки речен и езерен тип. Границите на класовете между отделните състояния (отлично,
добро, умерено, лошо и много лошо) са съобразени с типа на водното тяло.
Със Заповед №182/26.02.2013г. е утвърдена програмата за хидробиологичен
мониторинг, съгласно която за пунктовете от категория „река” се наблюдават
биологичните елементи за качество - макрозообентос, макрофити и фитобентос, а за
пунктовете от категория „езеро” – фитопланктон (хлорофил-а).
Релеф на поречие Русенски Лом - поречието на р. Русенски Лом заема част от
мизийската плоча, представляваща плоско наслоение на пластове върху старонагъната
херцинска основа. В тази област се разкриват мергелно-варовитите пластове на долна
креда, които на изток от р. Русенски Лом са по-силно и дълбоко окарстени. Тук
епейрогенезата през кватернера е била по-силна, поради което реките са се врязали
дълбоко и образували каньоновидни долини, каквато е долината на р. Русенски Лом.
Изобщо релефът е силно нарязан и хълмист и може да се каже, че поречието заема едно
плато, прорязано от речната и овражна система. Най-забележителна тектонска форма в
мизийската плоча е плевенската синклинала, която на изток от р. Янтра се удвоява и
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образува северен и южен клон, които се преливат в северното и западното бедро на
северобългарската подутина. Южната част на поречието се заема от областта на
плоскогорията. Релефът тук е много характерен, като сред обширните слабохълмисти
полета, постлани с хотрив, се издигат стръмните до отвесни склонове на плоскогорията. На
запад от тях е Лилякското плато, високо 450-500 м, изградено от здравите варовити
пясъчници на барема и апта. Западните покрайнини на това плато са много разчленени от
притоците на р. Черни Лом, затова само източните имат вид на плато. По на изток се
намира Коларовградското плато, короната на което се изгражда от сенонски варовици. На
север от областта на плоскогорията, която е най-силно издигната от епейрогенезата, се
намира по-ниската и хълмиста част от поречието, в която залягат по-млади формации.
Варовиците на барема и апта са окарстени, но по-слабо.
Залесеност на поречие Русенски Лом - поречието на р. Русенски Лом е слабо
залесено с нискостеблени гори, които заемат 770 км2, т.е 26% от общата площ на
водосборната област. В сравнение с р. Бели Лом, чиито гори съставляват 20% от общата
площ, водосборната област на р. Черни Лом е по-добре залесена - към 29%. Позначителните гори по Бели Лом са разположени в долното й течение, като най-голямата от
тях, която е и най-голямата в поречието на Русенски Лом, се простира между селата
Кривия и Писанец. При р. Черни Лом горите са разпределени почти равномерно по цялата
водосборна област.
Долина и корито на р. Русенски Лом - река Русенски Лом се образува главно от два
притока - Бели Лом и Черни Лом, като за начало е приет Бели Лом. Река Бели Лом
оформява началото си от неголеми приточета южно от гр. Разград. Един от тези притоци
иде от района на с. Манастирско, другият събира водите си от района на селата
Манастирци и Твърдинци. Трети приток води началото си от селата Единаковци, Трем и
Тервел. Всички тези рекички са с полупланински характер и изворите им са на височина от
300-400 м над морското равнище. Водосборните им области са почти голи, незалесени и
заети от обработваеми площи. Наклонът им е малък, като ширината на речното корито е
средно от 3-4 м. Дъното е покрито с пясък и пръст. В близост на с. Гороцвет, р. Бели Лом е
вече оформена и взема посока към гр. Разград. В този участък на реката залесеността е
много слаба, за да не се каже, че съвсем не съществува. Наблюдават се малки райони
залесени с разредени широколистни гори (предимно дъб). Бреговете са ниски, от скален
произход и коритото тясно. Това са особености, които значително улесняват появата на
наводнения вследствие продължителни и интензивни валежи. Предвид това се е
пристъпило към коригиране на реката, чрез изграждане на диги в района на корекцията.
Такова коригиране е проведено напълно между с. Ушинци и с. Дреновец. В този участък
речната долина е с ниски и полегати склонове. След този участък р. Русенски Лом до
вливането й в р. Дунав се характеризира с много малък наклон на реката вследствие
равнинния терен, в който тече. Това се потвърждава и от меандрирането на реката.
Залесеност почти не съществува във водосборната област с изключение на малки райони,
покрити с разредена широколистна гора (дъб), характерна въобще за Лудогорието.
Характерът на речната долина не се изменя много, само склоновете стават по-ниски.
Дъното й е покрито с чакъл и пясък, а коритото на реката се оширява значително към
долното й течение и стига до 10-20 м. Бреговете са ниски (с малки изключения и поспециално района около с. Нисово, където те са много високи и доста стръмни), реката
често излиза от коритото си в равнинните райони и причинява наводнения при силни
валежи.
Опорна хидрометрична мрежа на поречие Русенски Лом – състои се от 4
хидрометрични станции (ХМС), от които 2 ХМС са по главната река, а останалите 2 ХМС
по основния приток р. Черни Лом.
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Водни обекти на територията на община Лозница
В общината са изградени язовири, микроязовири, водоеми и рибарници, като една
по-голяма част от тях се стопанисват от община Лозница, други от „Напоителни системи”
ЕАД, гр. София - клон Търговище, а някои са дадени на концесия както следва:
N

Воден обект, № на имота,
местност, землище на
населеното място и
ЕКАТТЕ

Собствеността на
имота

Договор,
№/дата, срок
на договора

Водоползвател /Концесионер
или наемател/

1

Язовир
“Сейдол”,
имот
№000081 в земл. на с.
Сейдол, ЕКАТТЕ 65992

Община Лозница,
АОС
№79/11.05.1998г.

Концесия,
Договор от
18.08.2005г.,
25 години

ЕТ ”Полиграф - Неделчо Енев –
Калоян Енев”,
гр. Разград, ул. “Антим І“ №8

Микроязовир “Крояч”, имоти
№000127 и 000128 в земл. на
с. Крояч, ЕКАТТЕ 39949
Водоем “Чудомир”, имот
№000169 в земл. с. Чудомир,
ЕКАТТЕ 81619
Водоем “Тръбач”, имоти
№000196 и 000197 в земл. на
с. Тръбач и имот №000189 - с.
Чудомир ЕКАТТЕ 73262,
81619
Водоем “Манастирци”, имот
№000178 в землището на с.
Манастирци, ЕКАТТЕ 47041

Общ. Лозница,
АОС
№111/14.04.1999г.
Общ. Лозница
АОС
№13/23.04.2007г.

Община Лозница,
гр. Лозница,
ул. “Васил Левски” №6
Община Лозница,
гр. Лозница,
ул. “Васил Левски” №6

Общ. Лозница,
АОС
№100/07.10.1998г.

Община Лозница,
гр. Лозница,
ул. “Васил Левски” №6

Общ. Лозница,
АОС
№113/14.04.1999г.

Община Лозница,
гр. Лозница,
ул. “Васил Левски” №6

6

Водоем “Синя вода”, имот
№000153 в земл. на с. Синя
вода, ЕКАТТЕ 66593

Общ. Лозница,
АОС
№12/23.04.2007г.

7

Водоем
“Сейдол”,
имот
№000080 в землището на с.
Сейдол, ЕКАТТЕ 65992

Общ. Лозница
АОС
№80/11.05.1998г.

8

Водоем “Гороцвет”, имот
№000203 в землището на с.
Гороцвет, ЕКАТТЕ 170066

Общ. Лозница,
АОС
№127/19.04.1999г.

9

Рибарник “Крояч”, имот
№000141 в землището на с.
Крояч, ЕКАТТЕ 39949

10

Язовир
“Тръбач”,
имот
№000186 в земл. с. Тръбач,
ЕКАТТЕ 73262

11

Язовир “Камена чешма”,
находящ се в землището на
гр. Лозница, ЕКАТТЕ 44166

12

Язовир “Трапище”, имот
№000082
и
000083
в
землището на с. Сейдол,
ЕКАТТЕ 65992

Общ. Лозница
АОС
№127/19.04.1999г.
“Напоителни
системи” ЕАД, гр.
София, клон гр.
Търговище
“Напоителни
системи” ЕАД, гр.
София, клон гр.
Търговище
“Напоителни
системи” ЕАД, гр.
София, клон гр.
Търговище

2
3

4

5

Концесия,
Договор №30,
09.03.11г.,
25 години

„СИНПЛАСТ” ЕООД, Сидер
Руженов, с. Синя вода, ул.
”Стефан Караджа” 21
Община Лозница,
гр. Лозница,
ул. “Васил Левски” №6

Концесия,
Договор №31,
18.03.11г.,
25 години

ЕТ „Красимир Стоянов 2010”,
Красимир Стоянов, гр. Разград,
ул. Марица 7, ап. 8, ет. 2
Община Лозница,
гр. Лозница,
ул. “Васил Левски” №6
гр. Търговище,
ул. “Гладстон” №10
гр. Търговище,
ул. “Гладстон” №10
гр. Търговище,
ул. “Гладстон” №10

II.2.2.2. Минерални води
На територията на община Лозница няма минерални извори.
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II.2.2.3. Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейните източници
В община Лозница не са изпускани отпадъчни води в питейни източници. В т.II.2.2.8
на настоящата ПООС са представени данни за община Лозница от доклада на РЗИ –
Разград „Информация за извършения контрол и мониторинг на води от Дирекция
„Обществено здраве“ през 2013г.“, относно извършен мониторинг на зони за питейно
водоснабдяване.
Оценката за състоянието на повърхностните води на територията на РИОСВ - Русе,
съгласно данни от „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2014г.“ на
РИОСВ - Русе е: специфичните климатични условия през лятото на 2014г. – обилни
валежи и повишаване на речните нива в активния период за пробонабиране на БЕК
(биологични елементи за качество на водите) правят недостъпни част от пунктовете за
биологичен мониторинг. За тези пунктове липсват резултати и те не могат да бъдат
оценени, както следва:
Поречие Русенски Лом - пунктове за биологичен мониторинг
 р. Русенски Лом - на устие при гр. Русе – пункта е бил недостъпен за
пробонабиране;
 р. Русенски Лом - при Басарбово - според изследвания БЕК (макрозообентос),
състоянието на пункта е умерено. За фитобентос не е направена оценка, поради
недостатъчен брой клетки за изчисляване на индекса, по който се прави оценката.
Състоянието остава непроменено в последните няколко години.
 р. Баниски Лом - с. Баниска - според изследваните БЕК (макрозообентос и
фитобентос), състоянието за пункта е умерено.
 р. Черни Лом - след вливане на Баниски Лом, при с. Пепелина - според
изследваните БЕК (макрозообентос и фитобентос), състоянието на пункта е добро
и то се запазва през последните години.
 р. Черни Лом - при с. Червен - според изследваните БЕК (макрозообентос и
фитобентос) общото състояние за пункта е умерено.
 р. Черни Лом - преди вливане с Бански Лом, при с. Острица - според изчисления
индекс за БЕК - макрофити състоянието на пункта се запазва добро, а според
резултатите за БЕК макрозообентос и фитобентос – умерено, поради което общото
състояние на пункта се оценява като умерено.
 р. Поповски Лом - след Попово - според изчислените индекси за БЕК
макрозообентос и макрофити състоянието на пункта е умерено. За БЕК
фитобентос не може да се направи оценка, поради недостатъчен брой клетки в
пробата.
 р. Бели Лом - след Разград - според изследвания БЕК (макрозообентос),
състоянието на пункта е умерено и се наблюдава подобряване в сравнение с
предходни години. За БЕК фитобентос не може да се направи оценка, поради
недостатъчен брой клетки в пробата.
 р. Бели Лом - над яз. Бели Лом - състоянието на пункта според изследвания БЕК
(макрозообентос) е умерено и остава непроменено през последните години.
 р. Бели Лом - при с. Писанец – състоянието според макрозообентос се запазва
умерено през последните години, а според макрофити се наблюдава влошаване –
лошо състояние за 2014г.
 р. Малки Лом - преди вливане в Бели Лом, при с. Нисово - според макрозообентос
състоянието е умерено, а според БЕК фитобентос – добро.
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 яз. „Бели Лом” - според резултатите от изследвания показател хлорофил-а,
състоянието на язовира е умерено, за което свидетелстват и стойностите на
прозрачността.
 яз. Бойка - според резултатите от изследвания показател хлорофил, състоянието на
язовира е много лошо, за което свидетелстват и стойностите на прозрачността.
Поречие Русенски Лом - оценка по основни физико-химични показатели,
специфични замърсители и приоритетни вещества
Наблюдават се превишени стойности на следните физико-химични показатели,
които са извън стойностите за добро екологично състояние:
 Амониев азот N-NH4 (mg/l) - на всички пунктове на стените на язовирите на
поречието, на всички пунктове на р. Русенски Лом има съдържание на амониев
азот, с изключение на тези четири пункта, а именно: р. Русенски Лом при кв.
Басарбово; р. Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с. Нисово; р. Черни Лом
при с. Червен и р. Бели Лом при с. Писанец.
 Нитратен азот, като N-NO3 (mg/l) - на всички наблюдавани пунктове за
мониторинг за течащи и стоящи води, без изключение.
 Нитритен азот - N-NO2 (mg/l) - на пунктовете р. Русенски Лом на устие преди р.
Дунав; р. Черни Лом след вливане на Баниски Лом при с. Широково; р. Черни Лом
преди вливане на Баниски Лом при с. Острица; р. Бели Лом при с. Писанец; р.
Поповски Лом след гр. Попово; р. Бели Лом над яз. Бели Лом; р. Малки Лом преди
вливане в Бели Лом, при с. Нисово; р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом,
след с. Нисово; яз. Ломци - на стената.
 Общ азот, като N (mg/l) – от наблюдаваните 18 пункта в 17 от тях има
натоварване с общ азот, само на мониторинговият пункт на язовирната стена на яз.
Бели Лом няма превишение концентрацията на общ азот за добро състояние.
 Фосфор от ортофосфати, като Р (mg/l) - превишени концентрации се
наблюдават целогодишно на следните пунктове на р. Русенски Лом при устие
преди р. Дунав и на Басарбово; на р. Черни Лом на пунктовете на с. Широково,
при с. Червен и с. Острица, с. Кацелово; на р. Бели Лом на пунктовете след с.
Нисово и след вливане на р. Малки Лом, над яз. Бели Лом; яз. Каваците; на р.
Баниски Лом при с. Баниска и на р. Поповски Лом след Попово.
 Общ фосфор, като Р (mg/l) - на всички наблюдавани пунктове за мониторинг за
течащи и стоящи води, с изключение на 3 пункта а именно на р. Черни Лом - с.
Светлен, р. Баниски Лом при с. Баниска, р. Малки Лом преди вливане в Бели Лом,
при с. Нисово.
 БПК-5 (mg/l) - на пунктовете на р. Черни Лом преди вливане на Баниски Лом при
с. Острица и при с. Кацелово, р. Бели Лом след гр. Разград, на всички
наблюдавани язовири Каваците, Бойка, Ломци и Бели Лом.
 Електропроводимост - високо измерена и осреднена годишна стойност на пункта
на р. Поповски Лом след гр. Попово.
Превишени стойности на СКОС за специфични замърсители в т.ч. разтворено
желязо в пункта на р. Черни Лом - с. Светлен и яз. Каваците. Високи концентрации са
измерени на разтворено желязо и на манган на пункта р. Поповски Лом след гр. Попово.
Забелязват се в последните години увеличение съдържанието на алуминий на
пунктовете на р. Русенски Лом при устие преди р. Дунав и при с. Басарбово. Относно
съдържанието на свободни цианиди и полихлорирани бифенили не може да се даде оценка
за състоянието, поради липса на релеванти стойности от измерването.
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По поречие Русенски Лом не се наблюдават превишени концентрации на
приоритетни вещества и други специфични замърсители. Веществата:
Hexsachlorbenzen/HCB/, Alpha-endosulfan, Pentachlorobenzene, (Indeno (1,2,3-cd)pyrene), p-p
– DDT и живак /Hg/ се анализират в Регионална лаборатория - гр. Русе, но резултатите
също са не достоверни, поради това, че са извън изискванията на чл.84 от Наредба 1/2011
за мониторинг на водите.
Както е видно от направената оценка по пунктове, може да се заключи, че поречие
Русенски Лом е изключително натоварено с високи концентрации на биогенни
(хранителни) вещества, изразяващи се във високи концентрации на общ азот и азотни
съединения, както и общ фосфор и ортофосфати. Причините трябва да се търсят в
несъобразените с добрите практики земеделските дейности, както и нерегламентираното
заустване на непречистени битово отпадъчни или заустване на недостатъчно очистени
отпадъчни води след ПСОВ.

Съгласно „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2014г.“ на
РИОСВ – Русе, от извършения текущ и последващ контрол се констатира повишаване на
екологичната култура у бенефициентите, чиито инсталации, формират отпадъчни води,
при опазването и подобряване на състоянието на водните екосистеми и устойчивото
използване на водите. Отчитат се положителни резултати при поддържането в добро
техническо и експлоатационно състояние на пречиствателните съоръжения. Показател за
това е намаляване размера на наложените през 2014г. санкции, спрямо предходни години.
Това се дължи на въведените нови пречиствателни станции и съоръжения. Определен дял в
подобряване качеството на отпадъчните води има и свитият ръст на икономиката. Голяма
част от операторите работят с намален капацитет, като някои от тях са преустановили
производствените си дейности.
Основният проблем за замърсяването на водните поречия е заустването на
непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води. Това се дължи на липсата на
пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места или в нарушения в
технологичния режим на работа на пречиствателните съоръжения, т.е на неправилна
експлоатация, несвоевременно изваждане и депониране на утайките, нарушения в
производствения процес на предприятията, повреди и аварии на отделните елементи от
пречиствателните съоръжения.
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II.2.2.4. Източници на замърсяване на територията на общината и извън нея
На територията на общината са идентифицирани следните промишлени източници на
замърсяване, за някои от които съгласно издадените комплексни разрешителни за
извършване на съответните дейности се изпълняват мерки за защита на околната среда (по
компонент води):
 „Арма - ГТМ” ЕАД, гр. Лозница - не функционира, предмет на дейност производство на стоманена сферична арматура, стоманени и чугунени отливки за
машиностроенето, енергетиката и химическата промишленост, изделия от тефлон
и тефлоново покритие на метални детайли, черупково леене - с максимално тегло
на детайлите до 50 кг, леене по стопяеми восъчни модели - отливки с тегло до 10
кг, леене в пясъчни форми - детайли с единично тегло до 300 кг, пълен
производствен цикъл - от дизайн и производството на инструментите до
механообработка, боядисване и асемблиране на детайлите. Дружеството е
формирало битово-фекални и дъждовни отпадъчни води, които в общ поток са се
отвеждали, чрез градска канализационна мрежа към ГПСОВ – гр. Лозница.
Дружеството е имало сключен договор с „Водоснабдяване Дунав” АД, гр. Разград
за приемане на отпадъчните води;
 „Топлофикация - Лозница” ЕАД - не функционира, предмет на дейност –
производство и пренос на топлинна енергия, други дейности и услуги,
обслужващи основните дейности за която дейност дружеството е получило
необходимите лицензи. Дружеството е формирало битово-фекални и дъждовни
отпадъчни води, които в общ поток са се отвеждали, чрез градска канализационна
мрежа към ГПСОВ – гр. Лозница. Локални пречиствателни съоръжения – няма
наличие или необходимост;
 „КОМФОРТ“ ООД - не функционира, производствена дейност - добив на глина,
като се е експлоатирала обособената кариера за глина в землището на с. Трапище,
община Лозница и производство на тухли (инсталация за изработване на
керамични продукти чрез изпичане - тухли, включваща рингова пещ, капацитет –
65-70 тона/ден). Емисии в отпадъчните води – формирали са се битово-фекални
води, а производствени води не са се формирали. Операторът е поддържал
затворен оборотен цикъл на охлаждащите води към вакуум-пресата. На
площадката не са се зауствали отпадъчни води от производството. Битовофекалните води са се отвеждали във водоплътна изгребна яма. Почистването на
изгребната яма и извозването на отпадъчните води от нея е ставало съгласно
договор за отвеждане и пречистване на отпадъчните води с експлоатиращото
селищната канализация и пречиствателна станция ВиК дружество и при спазване
на условията в него. Съдържанието на ямата се е извозвало чрез специализиран
транспорт и се е разтоварвало в определеното за целта място. Операторът е нямал
задължение за провеждане на мониторинг на отпадъчните води. Опазване на
подземните води - не се е извършвало пряко или непряко отвеждане на вредни и
опасни вещества в подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко
или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в подземните
води. Не са били констатирани течове от резервоари, варели, тръбопроводи и др.
на територията на производствената площадка. Съгласно комплексното
разрешително не е било предвидено извършване на мониторинг качеството на
подземните води в района на площадката;
 „Еко мраз” АД - предмет на дейност - производство на плодове, малини, вишни,
преработка на дълбоко замразени плодове. Участие в приватизационна сделка на
„Хладилна база за дивечово месо” АД, гр. Лозница, изграждане създаване на
55

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.








масиви с трайни насаждения и преработка на плодове (помещава се в „Хладилна
база за дивечово месо” АД, гр. Лозница). Формираните битово-фекални и
дъждовни отпадъчни води, които в общ поток се отвеждат, чрез градска
канализационна мрежа към ГПСОВ – гр. Лозница. Има изградено локално
пречиствателно съоръжение за задържане на отпадъци от растителен произход и
други механични фракции;
„Мерби - 98” ООД, гр. Лозница - предмет на дейност - производство и багрене на
дънкови облекла, шивашка промишленост. Формираните отпадъчни води в общ
поток се се отвеждат, чрез градска канализационна мрежа към ГПСОВ – гр.
Лозница. Има изградено локално пречиствателно съоръжение за задържане на
текстилни влакна и други механични фракции;
„Еделвайс - 77” ЕООД, с. Сейдол - предмет на дейност – производство на
саламурено сирене, има изградено локално пречиствателно съоръжение. За
периода 2010-2013г. е съставен акт за установено административно нарушение;
„МЕТАЛ“ ЕООД - производствена дейност – леене на алуминий (скрап) в имот
№137004, разположен в землището на гр. Лозница, общ. Лозница (промишлена
инсталация за топене и леене на алуминий). Емисии на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води - не е разрешено заустване на отпадъчните води
(производствени и/или битово-фекални) в повърхностни водни обекти и
канализационната мрежа. Битово-фекалните отпадъчни води от санитарнобитовата сграда на площадката се отвеждат към водоплътна изгребна яма.
Операторът е сключил договор с „Водоснабдяване Дунав” ЕООД – Разград, като
съдържанието на изгребната яма се предава периодично за пречистване в ГПСОВРазград. Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на
отпадъчните води. Опазване на подземните води - на територията на инсталацията
не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в
подземните води, съгласно комплексното разрешително не е предвидено
извършване на мониторинг качеството на подземните води в района на
площадката;
„МЕМОТРЕЙД“ ЕООД - производствена дейност - експлоатира птицеферма в с.
Бели Лом с дейност - отглеждане на пилета-бройлери (инсталация за интензивно
отглеждане на птици – бройлери и горивна инсталация - включваща 5 броя печки
на твърдо гориво с капацитет 5x0,38 MWth). Емисии на вредни и опасни вещества
в отпадъчните води - производствените и битово-фекалните отпадъчни води се
отвеждат в бетонови шахти с водоплътно дъно, откъдето при запълване се
предават за пречистване в ГПСОВ - Разград, съгласно сключен договор с
"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД. Операторът провежда собствен мониторинг на
производствените отпадъчни води за активна реакция (рН), неразтворени
вещества, азот амонячен, фосфати (като P), БПК5, ХПК (бихроматна). Опазване на
подземните води – не са възниквали аварийни случаи, които биха могли да
предизвикат замърсяване на подземните води и не са констатирани разливи и/или
изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка;

Споменатите по-горе промишлени източници
замърсяването на водите на територията на общината.

не

са

съществен

фактор

в

II.2.2.5. Причини за замърсяването от източниците на територията на община
Лозница
Съществуват много нерешени проблеми при управлението и опазването на водите,
свързани с неефективна законова база, упадък на общественото съзнание, остаряла и
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амортизирана техника, ограничени финансови възможности, безразборно вкарване на
непречистени отпадъчни води във водоприемниците и др.
Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката
дейност върху естествената водна среда. Основните източници на замърсяване на водите
са населени места без канализация и без ПСОВ, селско стопанските дейности и
промишлеността.
Отпадъчните води от промишлеността преминават през локални пречиствателни
съоръжения, след което се заустват в долове в рамките на населеното място и
водоприемниците. Строителството в общината няма принос за замърсяването на водите.
Комунално-битовите дейности са основна причина за замърсяването на водите в общината.
Липсата на изградена канализационна мрежа в селата, която да улавя отпадните води
влошава екологичната обстановка.
Чрез реализирането на проекта за водния сектор на община Лозница проект №58111СО22-213/23.12.2008г. „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна
мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и
реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”,
финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, пречиствателната станция
за отпадъчни води в гр. Лозница е реконструирана, като има механично и биологично
стъпало и постига необходимата степен на пречистване на водите. Отпадъчните води от
град Лозница се заустват в река Лознишко дере, водоприемник II-ра категория от поречието
на р. Камчия.
Основният риск от замърсяване на подпочвените води е от липсата на
канализационна система в населените места на общината. Канализационна мрежа е
изградена единствено в общинския център – град Лозница. Липсата на канализация в
населените места в общината, води до замърсяване на почвата в следствие на
повърхностно отводняване на улиците. При интензивни дъждове се наводняват част от
имотите и улиците стават непроходими. Замърсяването причинено от отпадните води на
почвата и улиците, повишава риска от заболявания.
Необходимостта от изграждане на канализационна мрежа се налага предвид
обстоятелството, че подпочвените води, смесвайки се с тези от изградените септични ями в
селата от общината са предпоставки за тяхното замърсяване. Като общо валиден проблем
може да бъде изведен, липсата на обществена канализация в селата от общината.
II.2.2.6. Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на
канализационната система в населените места
Канализационните системи имат важно значение за поддържането на благоприятна и
здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на
екологичното равновесие.
Канализационна мрежа в град Лозница
Канализационната мрежа на гр. Лозница е смесена, без помпени станции. Формират
се два водни потока – битово-фекален и дъждовен.
През 1970г. започва изграждането на част от Главен колектор І и в последствие са
изградени - Главен колектор І с 2 дъждопреливника, 5 второстепенни канализационни
клона с обща дължина около 7 127 метра от проектираните 19 600 метра, в това число:
 Довеждащ колектор - 246 м;
 Главен колектор – 1 085 м;
 Второстепенна канализационна мрежа – 5 778 м;
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Дължината на канализационната мрежа е била 11% от дължината на уличната
мрежа в града и е обслужвала около 36% от жителите, степен на изграденост – 31%.
Степен на ползваемост на канализационната система от промишлеността – 10%.
Необходимо е било разширяване на канализационната мрежа, която не е обхванала
целия град. В периода 2004-2006г. е извършено разширение на канализационната система,
чието финансиране е осигурено от Държавния бюджет – целеви субсидии за строителство
на общински екологични обекти и Предприятието за управлението на дейностите по
опазването на околната среда. Отделните етапи са реализирани. Канализационните
клонове са въведени в експлоатация.
През 2008г. е извършено разширение на съществуващата канализационна мрежа,
включващо изграждане на канализация на ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Добрич” в град
Лозница на стойност 1 млн. лв. Финансирането е осигурено от Държавния бюджет –
целеви субсидии за строителство на общински екологични обекти.
Основната част от съществуващата канализационна мрежа е била изградена от
бетонови тръби и малка част от тръби РЕ двустенни с вътрешна гладка и външна
гофрирана стена. Гл. Колектор І е с диаметър 1 200 мм и е изпълнен от бетонови тръби.
Останалата част от съществуващата канализация е с диаметри 300 мм, 400 мм и 500 мм.
Гл. Колектор І е бил в добро състояние до Преливник 2. След преливника колектора е бил
компрометиран. Преобладаващи са бетоновите тръби, като през последните години се
изграждат улични канализации с тръби от изкуствени материали.
Чрез реализирането на проекта за водния сектор на община Лозница, проект №58111СО22-213/23.12.2008г. „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна
мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и
реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”,
финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени
места с над 2 000 екв. жители и в населени места с под 2 000 екв. жители попадащи в
градски агломерационни ареали” (обща стойност на проекта е – 20 184 655,00 лв., от които
Кохезионен фонд – 16 055 681,97лв., Национално съфинансиране – 4 013 920,49 лв. и
участие на бенефициента община Лозница с 115 052,54 лв.) са изградени нови клонове към
съществуващата канализационна мрежа и са реконструирани компрометираните
съществуващи канализационни клонове в град Лозница, т.е доизградена е цялостно
планираната канализационна мрежа на града с обща дължина 14 425,77 м и сградни
отклонения към всички имоти за отвеждане на отпадъчни битови води до съществуваща
ГПСОВ – гр. Лозница, както и е извършена реконструкция на ГПСОВ – гр. Лозница.
Съществуващата канализационна мрежа е обхващала около 36% от населението на
града, а новоизградената канализационна мрежа по проекта обхваща останалите 64% от
живущите, т.е изградена канализационна мрежа (от смесен тип) има само в град Лозница, а
степента на изграденост е 100%. Делът на обслужваното население в града е 99,7%, а в
общината 23,8%.
Новоизградената канализация е съобразена със съществуващата. Изградената
канализация по проекта е ситуирана в оста на уличните платна и е на дълбочина от 2,00 до
3,00 м. Съгласно проекта са изградени всички сградни канализационни отклонения на
имоти тангиращи на улиците, по които е изградена нова канализация. Всички улични
оттоци и голяма част от сградните канализационни отклонения са включени в
канализацията чрез ревизионни шахти. За обиране на повърхностните води са изградени
улични отоци с проводимост на събирателната решетка 5 л/сек. Уличните отоци са от
готови бетонови тръби Ф400. Оттоците завършват със събирателна решетка. Участъците
от оттоците до ревизионните шахти са от тръби РР, SN 8 с номинален диаметър DN 200.
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Канализационна мрежа в населените места в общината
В останалите населени места в общината основно се използват септични ями от
населението.
II.2.2.7. Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води
Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ГПСОВ на град Лозница е въведена в експлоатация през 1976г. През 1980г. е
изработен работен проект за разширение, реконструкция и модернизация на ГПСОВЛозница от КНИПИ-БСК “Водоканалпроект” – гр. Пловдив. Същият не е реализиран.
През 1996г. е изготвен работен проект за “Разширение, реконструкция и
модернизация на ГПСОВ-Лозница” от “Бахнев” ЕООД – гр. Разград, който е съобразен с
настъпилите изменения в производствено-промишлената инфраструктура на града.
На І етап /реконструкция и модернизация/ са извършени:
 Монтиране на комбинирано съоръжение тип “Хубер”, включващо решетка /груба
и финна/, пясъкозадържател, маслоуловител;
 Смяна на филтърния пълнеж и дренажната система на биофилтрите;
 Реконструкция на изсушителните полета - подмяна на основата и филтърния
пълнеж на дренажа (отделяне на дренажната вода от полетата, която постъпва в
черпателния резервоар на ПС за утайки), като след изпълнение на проекта
дренажната вода се отвежда на вход емшери за утаяване;
 Реконструкция на ПС за утайка - вторичните утайки от вертикалния утаител
съвместно с изгнилите утайки от емшерите се изпращат на изсушителните полета,
реконструкцията включва вторичните утайки да се препомпват емшери;
 Изграждане на ершов смесител и контактен резервоар за обеззаразяване на
пречистената отпадъчна вода;
Работата по реализацията на първия етап от проекта е стартирала през 1999г.
На ІІ етап /разширение/ са извършени:
 Изграждане на двуетажни утаители – 6 бр.;
 Изграждане на биофилтър – 1 бр.;
 Изграждане на вторични вертикални утаители – 5 бр.;
Към 2002г. е извършен ремонт на Биофилтър І, включващ доставка и монтаж на
тръби и речен чакъл за пълнене и реконструкция на 4 бр. изсушителни полета, а през
2003г. е извършен довършителен монтаж на механично стъпало за първи биофилтър.
През 2004г. е извършен основен ремонт на битова сграда и помпена станция и
доставка и монтаж съоръжение тип „Хубер”.
Средствата за реализирането на отделните етапи от реконструкцията на ПСОВ са
осигурявани от Държавния бюджет – целеви субсидии за строителство на общински
екологични обекти.
Всички етапи са приключили и са издадени съответните разрешителни за въвеждане
в експлоатация.
Етапи:
 Изграждане на нов вторичен утаител. Едновременно с това е изградено и
маслоулавянето. Пуск на вторичния утаител и байпасна линия;
 Демонтиране на емшерните кладенци и изграждане на нови биобасейни. Пуск в
експлоатация на биологичните басейни;
 Саниране на сушилните полета;
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За да се постигнат задължителните стойности на изход, са направени следните
стъпки:
 Решетки и пясъкоулавяне - тези устройства са в добро състояние и отговарят на
днешните изисквания.
 Маслоулавяне - улавянето на мазнините, което е интегрирано в механичното
очистване е разширено. За тази цел е изградено ново маслоулавяне. Монтажът на
въздуходувката е извършен в решетъчна къща. Допълнително е изграден нов
въздухопровод към новото място. Отделянето на мазнините от уловителя се
извършва ръчно;
 Биобасейн - отпадъчната вода отива директно от маслоуловителя в биобасейна. За
пречиствателна станция от този мащаб не е необходимо предварително утаяване.
Биологията ще се аерира с прекъсвания. В момента, когато няма циркулация от
аерацията, работят бъркалките. С този процес се управлява много добре степента
на разграждане, а едновременно с това се използва и минимално количество ток.
Биологията е изградена в две линии и на мястото, където са били емшерите.
Емшерните кладенци са демонтирани. Изграден е обходен провод за биологията,
за да може да се извърши работата на етапи и да може по-късно да се спира
басейна за проверка и почистване. Въздуходувките за аерацията са разположени
на открито директно до басейна.
 Вторично утаяване – изграден е нов басейн за вторично утаяване.
Очистването на плаващите и утаени утайки се извършва с мост. Пречистената вода
през преливници се оттича в шахта, където е инсталирана помпа. Оттук водата
отива към изхода на ПСОВ за заустване. Дънната утайка се отвежда в шахта,
където са инсталирани помпите за циркулационна утайка. От тази шахта утайките
отиват на сушилните полета. Плаващата утайка се улавя в отделна шахта и с
помощта на помпа се отвежда на сушилните полета.
 Фосфатна ферментация - подаването на железен хлорид за фосфатно гниене се
извършва с дозиращи помпи. Мястото за дозиране е на входа на биологичния
басейн. Разполагането на помпите е в съществуващата работна сграда;
 Сушилни полета - съществуващите сушилни полета са санирани и приведени в
ред. Водата, която изтича от утайките се събира в шахта и посредством потопяема
помпа се връща в биологията;
 Свързващи тръбопроводи - свързващите тръбопроводи са от РЕ и са положени в
земята, монтирани са саваци;
 Управление на станцията - управлението на станцията се извършва с
измервателни уреди за контрол и регулиране на станцията, МСС и управление с
нов команден шкаф за цялата станция. Монтирането им е извършено в
съществуващата работна сграда. Всички задвижващи механизми и измервателни
уреди са свързани с управлението.
Община Лозница е бенефициент по проект №58111-СО22-213/23.12.2008г.
„Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция
на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на
Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”, финансиран по
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, съгласно Заповед №30/27.11.2008г., по
процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води“, приоритетна ос ОП 1: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в
населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“.
Съгласно Договор №116/21.06.2012г. „Изготвяне на Работен проект, реконструкция,
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изграждане и оборудване на ПСОВ гр. Лозница“ между община Лозница и „Балканстрой“
АД – Разлог, през 2012г. е изготвен „Работен проект, реконструкция и оборудване на
ПСОВ – гр. Лозница“, който е изпълнен. Изградени са съоръженията, доставено и
монтирано е оборудването за ПСОВ, като са извършени пълна реконструкция на
биологично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на водата (в
т.ч. дейности по Мазниноуловител; Дебитомер на вход; Биобасейни; Тръбопровод за
активна утайка ББ - ВРУ; Тръбопровод за РАУ; Тръбопровод за утайкови води;
Тръбопровод за FeCL; Вторичен утаител; Помпена станция за активна утайка;
Тръбопровод за АУ ВРУ - ПСАУ; Тръбопровод за ИАУ; UV дезиннфекция и Дебитомер на
изход; Утайкоуплътнител; Заустващ колектор; Изсушителни полета - реконструкция;
Сграда обезводняване на утайки; Сграда управление - реконструкция; Външно
електрозахранване - Резервно ел. захранване и реконструкция на съществуващо;
Площадкова кабелна мрежа НН и районно осветление; Помпена станция утайкови води;
Площадков водопровод; Отводняване нова сграда; Отводняване утайкоуплътнител;
Пътища; Тротоари; Отводнителна канавка с решетка; Отводнителна канавка;
Паркоустройство и благоустройство; План за безопасност и здраве; Пожарна и аварийна
безопасност; Ограда; Видеонаблюдение).
Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – гр. Лозница е
пусната в експлоатация през есента на 2013г. За ПСОВ – гр. Лозница е подписан Акт
обр.15/26.06.2013г. и Акт обр.16/03.09.2013г. и е издадено разрешение за ползване на
обекта №СТ-05-16-60-24/24.09.2013г.
Технологичният процес на ПСОВ включва - съществуващото механично пречистване
и напълно реконструираните биологично пречистване, денитрификация, дефосфатизация и
обеззаразяване на водата с UV лъчи.
Технологична схема на ПСОВ - гр. Лозница
Механично пречистване






Груба механична решетка и помпи на вход ПСОВ;
Финна решетка;
Пясъкозадържател;
Аериран мазниноуловител;
Измервателно устройство на вход (дебитомер на вход ПСОВ);

Биологично пречистване




Аерируем биобасейн – 2 бр. и Вторичен радиален утаител;
Аерационна система;
Разбъркване;

Третиране на утайките






Помпена станция за активна утайка;
Утайкоуплътнител;
Помпена станция за утайкови води;
Обезводняване на утайките;
Изсушителни полета;

Обеззаразяване


UV-дезинфекция, Измервателно устройство на изход (Дебитомер на изход);

След направени проучвания за развитието на града и региона, взимане в предвид
развитието в перспектива, изградеността на канализационната мрежа, възможностите на
развитие на икономиката и туризма са приети за крайния експлоатационен период 2038г.
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за ПСОВ - 4 300 е.ж. Реконструираната ПСОВ – гр. Лозница е с капацитет 4 300 екв. ж. и
пречистване на средно 1 718 м3/ден отпадъчни води. Пречиствателната станция за
отпадъчни води в гр. Лозница е с механично и биологично стъпало и постига
необходимата степен на пречистване на водите, отговаря на настоящите и бъдещите
изисквания за степен на пречистване.
Необходима степен на пречистване на основните показатели на изход ПСОВ
БПК5
ХПК
НВ
N общ
Р общ

≤
≤
≤
≤
≤

25 mg/l
125 mg/l
35 mg/l
15 mg/l
2 mg/l

За ПСОВ – Лозница на „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, гр. Разград е издадено от
Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район с център Варна,
Разрешително №23740003/27.07.2007г. за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Пречистените отпадъчни води от ПСОВ –
Лозница, чрез заустващ колектор се заустват в р. Лознишко дере (поречие на р. Камчия),
което гарантира и защитата и от заливане. Географските координати на точката на
заустване са 43°21'42,9'' с. ш. и 26°36'10" и. д.; максимално разрешено зауствано водно
количество – 150 000 м3/год. Река Лознишко дере е водоприемник II–ра категория и се
влива в яз. Съединение.
Чрез реконструкцията на ПСОВ - гр. Лозница е постигнато подобряване на текущото
състояние на пренос и използване на водните ресурси.
Третиране на утайките в ПСОВ - Лозница
Помпена станция за активна утайка - има две помпени групи с по две центробежни
помпи с честотно регулиране. Едната група е за осигуряване на рециркулация на утайката
от ВУ към биобасейна, а втората за отвеждане на излишната активна утайка към
утайковото стопанство.
Утайкоуплътнител - преди излишната активна утайка да бъде отведена за
обезводняване на филтър пресата, е необходимо да се увеличи максимално концентрацията
на НВ. Поради тази причина е изграден утайкоуплътнител, представляващ
стоманобетоново съоръжение, правоъгълно в план.
Помпена станция за утайкови води (съществуваща) - за отделените от ПСОВ
утайкови води е извършена подмяна на съществуващите центробежни помпи – сух монтаж
с потопяеми такива. Черпателният резервоар на ПСУВ е съществуващ, непосредствено до
южната фасада на Обслужващата сграда.
Обезводняване на утайките – осъществява се с филтър преса, разположена в
Производствената сграда. Инсталацията е оразмерена за 8 часа на ден, 5 дни в седмицата.
Постига се обезводняване около 28% СВ. За да може от утайката да се освободи
химически свързаната вода, при механичното обезводняване се изисква подготовка на
утайките
(кондициониране)
със
специализиран
полиелектролит
(флокулант).
Флокулантите се доставят и на място в специализирана автоматично работеща инсталация
се приготвят във вид на рядък воден разтвор, който се дозира към утайката на входа на
филтър пресата. От утайкоуплътнителя утайката се подава дозирано с винтова помпа.
Регулирането на дебита е посредством мотовариатор с дистанционно или локално ръчно
управление. Има работна и резервна захранваща помпа. Преди филтър пресата е монтиран
смесител за смесване на утайката с флокуланта. Филтратът от обезводняването се връща за
пречистване. Работата на цялата система е автоматизирана. Има подходяща вентилация и
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контрол на миризмите на помещението за обезводняване. Обезводнената утайка след
филтър пресата се изнася извън сградата с лентов транспортьор до контейнери, откъдето
периодично се извозва на изсушителните полета.
Изсушителни полета - съществуващите изсушителни полета са реконструирани като,
обрушените стени са закърпени с армиран бетон. Цялата бетонова повърхност е обмазана с
хидроизолация на циментова основа. Извършена е подмяна на дренажният материал, тъй
като наличният е колматирал. Изградена е рампа от източната страна за да бъде възможно
транспортиране и извозване на утайката с подходяща техника.
UV Дезинфекция Измервателно устройство на изход (Дебитомер на изход) - за
епидемиологични ситуации е предвидено обеззаразяване с ултравиолетови лампи. Лампите
са разположени в блок за удобен монтаж. UV инсталацията е монтирана преди дебитомера
на тръбопровода за пречистената вода, на изход ПСОВ. За ремонти и профилактика на
инсталацията е предвиден бай-пас. UV инсталацията се състои от - UV модул, свързваща
кутия, Ел. и КИП табла.
Съгласно данни от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, генерираната от ПСОВ –
Лозница при пречистване на отпадъчните води утайка се обезврежда главно чрез
депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград, като образуваните
до 2012г. включително утайки са изсушавани на изсушителни полета.
Мерки за ограничаване на отрицателни странични ефекти върху околната
среда при експлоатацията на ПСОВ - гр. Лозница
Излъчването на вредни субстанции е сведено до минимум и е значително под
стойностите на допустимите гранични изпускания на SOx, NOx и COx.
При неправилна експлоатация на канализационната мрежа и ПСОВ е възможно да се
появят вредни газове и изпарения. Вредните газове срещани в канализационните шахти и
резервоари са - Въглероден двуокис (CO2), Въглероден окис (CO), Хлор (Cl), Сероводород
(H2S), Метан (CH4), Азот (N2).
Процесът на биологично пречистване с активна утайка в аеробни условия води до
незнаително отделяне на миризми ограничаващи се в рамките на площадката.
Съоръженията и монтираните в тях оборудване са шумоизолирани и не са източник на
шум и вибрации. Потопените помпи и миксери не са източник на шум над допустимите
норми. Извън оградата на ПСОВ не се очакват никакви шумове и неприятни миризми.
Площадка на пречиствателна станция е на подходящо място и на съобразено отстояние от
сградите на жилищните комплекси.
Приложената технологична схема за пречистване на отпадъчни води е така избрана,
че няма отделяне на никакви вредни миризми и газове в атмосферата. Съоръженията за
механичното стъпало и третирането на утайките са поместени в сграда и никакви
неприятни миризми не се отделят навън. В самата сграда има необходимата вентилация.
Извън площадката на ПСОВ няма никакви шумове, миризми и вредни газове.
Мерки за намаляване вредното влияние върху околната среда
 Засадените дървета и трева около ПСОВ и оградата на ПСОВ, също ограничават
влиянието върху околната среда;
 Изключително важно е да се спазват адекватни оперативни мерки, с цел
намаляване до минимум потенциални проблеми, граничещи с неприятни миризми.
Оперативните мерки като ефективен контрол на управлението на отстранения
пясък, отпадъците от решетките, транспортирането на утайката от площадката са
необходими за намаляване на неприятните миризми;
 Периодично се следят санитарно-хигиенните изисквания за условията на околна
работна среда;
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 Не се очаква изпускане на вредни емисии в зоната на заустване. Пречистените
отпадъчни води отговарят на „Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти“;
Съгласно данните от „Регионален доклад за състоянието на околната среда през
2014г.“, резултатите на РИОСВ – Русе от емисионния контрол на отпадъчните води от
ПСОВ - Лозница са представени на фигурата по-долу:

Източник: „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2014г.“ на РИОСВ – Русе

II.2.2.8. Водоснабдяване на населените места - количествени и качествени показатели
Територията на общината се обслужва от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр.
Разград. Водоснабдяването на населените места в общините Разград, Лозница и Цар
Калоян се осъществява основно от водоснабдителна система „Дунав” и от местни
водоизточници. Населението, ползващо услугата водоснабдяване на територията на трите
общини е 99,6%. Потреблението на вода е 85 л/ж.д.
Съгласно данни от НСИ за 2014г. използваната питейна вода от домакинствата от
общественото водоснабдяване (ВиК) средно на човек за област Разград е 72 л/чов./ден.
Община Лозница е добре водоснабдена и към момента потребностите на населението
са задоволени. На територията на общината има 15 водоизточника на питейни води, два от
които са за гр. Лозница. За опазване на водоизточниците от замърсяване около тях са
обособени санитарно охранителни зони “А”, които трайно са оградени. Годишното
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потребление на вода за цялата община е 400 хил. куб. м, от които 75 хил. куб. м (за
промишлени нужди), 50 хил. куб. м (за напояване) и 275 хил. куб. м (за битови нужди).
Добиваната вода не се пречиства в пречиствателни станции, а само се обеззаразява.
Това се осъществява автоматично с дозатори за течен хлор за големите водни количества и
с хлорна вар за малките водоизточници.
Основни
Населено място

Пречиствателни
станции (л/сек)

Каптажи
(л/сек)

Водоеми
3

(m )

Кладенци

външни

(бр.)

водопроводи
(км)

"Водоснабдяване - Дунав ЕООД" - гр. Разград - район Лозница
Лозница и с. Ловско
50
Бели Лом
От ПС "Гороцвет"
Веселина
От ПС"Гороцвет"
Гороцвет
Градина

3.0

2.5

300

Каменар
Крояч
Манастирско
Манастирци
Сейдол
Синя вода
Студенец
Трапище
Тръбач
Чудомир

3 180
300
300
150
220

ПС "Гороцвет"
0.3
2.1
4.5
ПС "Манастирско"
ПС "Градина"
ПС "Манастирско"
3.0
ПС "Тръбач"

180
200
260
100
200
180
200
160
-

3

3
1

44
4
3
5
2

1

3

1

4
1
2
2
2
1
6
1
2,5

*Източник: община Лозница

Дължината на водоснабдителната мрежа е 222 километра. Основно е изградена през
периода 1960-1970г. Значителна част от водопроводната мрежа на община Лозница е на
повече от 20 години (над 70% от мрежата е изграждана преди 1970г.), водопроводът е
остарял и корозирал. Водопроводната мрежа в населените места е напълно изградена, но
амортизирана. Поради това често възникват аварии, които пречат за нормалното подаване
на вода към населените места на общината. Основен проблем е остарялата водопроводна
мрежа, което определя високия процент загуби на вода по нея – 72%. По-голямата част от
мрежата, особено уличните водопроводи са от етернитови тръби, които са физически и
морално остарели.
Необходима е обаче подмяна и рехабилитация на водопроводната мрежа. В тази
насока през последните години на територията на общината в град Лозница е изпълнен
проект за водния сектор, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, а по Програма за
развитие на селските райони се изпълняват проекти за рехабилитация на
водоснабдителната мрежа по селата. В с. Ловско са изградени водопроводи и са
реконструирани дренажни съоръжения, повредени от наводнения през 2007г. (проект
„Реконструкция на дренажни съоръжения повредени от наводненията в с. Ловско на
територията на Община Лозница“, финансиран по Програма ФАР - схема за
рехабилитация и възстановяване на щетите от наводненията BG2005/017 - 684.01).
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Водопроводна мрежа в град Лозница
Към 2014г. съгласно данни на НСИ, град Лозница е с население 2 157 жители.
Водоснабдяването на града се осъществява от два дълбоки сондажи с дебит 90 л/с.
Основната част от водопроводната мрежа е била изградена от АЦ тръби и малка част
от стоманени тръби. По данни на ВиК, характерните аварии по АЦ тръбите са били
износено гумено уплътнение при връзките, което е водило до течове и спукани или
счупени тръби. Често авариите са били причинени от корозия на стоманените тръби, а
многократните аварии са били причина и за нередовното подаване на вода и са водели до
нарушаване на асфалтовата настилка.
Чрез реализирането на проекта за водния сектор на община Лозница проект №58111СО22-213/23.12.2008г. „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна
мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и
реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”,
финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” е извършена
реконструкция на водопроводите в град Лозница, т.е подменени са АЦ тръбите от
съществуващата водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с обща дължина 17 282,05 м по
улиците по които са изградени нови канализационни клонове, като е запазено
съществуващото райониране на водопроводната мрежа. Съгласно проекта разположението
на новите водопроводи е продиктувано от разположението на съществуващите подземни
проводи, съгласно подземния кадастър. Ликвидирани са дублиращите се разпределителни
водопроводи по някои от улиците. Връзките на новите със съществуващите водопроводи
са изнесени в кръстовищата. По улици, по които са изградени нови канализационни
клонове и минава главен и разпределителен клон, са подменени двата водопровода.
Главният клон е изпълнен на по-голяма дълбочина от разпределителния. Двата
водопровода са изпълнени в един изкоп. Новите водопроводи са изградени в уличното
платно на разстояние 1,00 м от бордюра. Новоизградените водопроводи са от тръби PEHD,
тип 100 за налягане 1.0 МРа. Връзките между тръбите и присъединителните части са
изпълни на челна заварка. Също така са подменени сградните водопроводни отклонения и
водомерните възли. Сградните водопроводни отклонения са от РЕ тръби. Сградните
отклонения са с дължина - при водомерна шахта (с дължина до 2,00м в парцела от
дворищната регулационна линия), при водомерен възел в съществуващата застройка (с
дължина до 5,00м в парцела от дворищната регулационна линия). Сградните водопроводни
отклонения са изградени с възходящ наклон минимум 0.1% от уличния водопровод към
съответните сгради. По новоизградения водопровод има противопожарни хидранти ПХ
70/80 (противопожарна обезпеченост на мрежата), като ПХ в края на водопроводен
участък, изпълнява функцията и на отток. ПХ има и в края на водопроводен участък,
когато той е най-ниската точка на участъка. По водопроводната мрежа при смяна на
наклона от възходящ в низходящ са изградени автоматични въздушници. Автоматични
въздушници има и в края на водопроводен участък, когато той е най-високата точка на
участъка. По водопроводната мрежа са изградени и спирателни кранове, които имат
функцията да разделят водопроводната мрежа на ремонтни участъци. За поемане на
статичните и динамичните усилия са монтирани бетонови опорни блокчета в местата на
дъгите, колената и разклоненията. Между тръбите и опорните блокчета е монтиран гумен
уплътнител.
Очаква се водните загуби по мрежата да намалеят с 60% след извършената
реконструкция на водопроводната мрежа.
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Мониторинг върху качествата на питейната вода
РЗИ – Разград, отдел “Лабораторни изследвания” към дирекция „Обществено
здраве“ - извършва непрекъснато наблюдение (мониторинг) на качеството на питейната
вода, подавана за нуждите на жителите на област Разград. Броят на пунктовете, честотата и
вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели. Пробонабирането се извършва от 208 пункта,
разположени в различни части на населени места в област Разград. По предварително
съгласуван график се взимат проби за анализ по показателите, включени в постоянния
мониторинг - цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, колиформи и
Ешерихия коли в 100 мл.
Годишно се изследват и определен брой проби по показателите, включени в
периодичния мониторинг - цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон, нитрити, нитрати,
перманганатна окисляемост, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати,
желязо, цинк, мед, манган, флуориди, олово, общ хром, кадмий, арсен, селен, натрий,
цианиди, трихалометани, общ брой микроорганизми (брой колонии) при 220С, колиформи,
Ешерихия коли и Ентерококи в 100 мл и други.
Два пъти годишно - изследва се и водата от местни обществени водоизточници
(чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места.
Водата се изследва по показателите цвят, вкус, мирис, рН, перманганатна окисляемост,
амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, желязо, манган, колиформи и Ешерихия коли в
100 мл.
Опасност за деца при употреба на вода с повишено съдържание на нитрати - при
употреба на вода с повишено съдържание на нитрати (над 50 мг/л) се развива воднонитратна метхемоглобинемия. Най-чувствителни са и заболяват кърмачетата на изкуствено
хранене при разреждане на млечните смеси и млякото с такава вода. При тях се намалява
транспортът на кислород до тъканите и може да се стигне до посиняване в тежката форма
на заболяването. Леки форми на метхемоглобинемия, свързани с употребата на вода с
повишено съдържание на нитрати, се срещат при деца от всички възрасти. Проявяват се
със следните симптоми - слабост, бледност, повишена умора.
„Информация за извършения контрол и мониторинг на води от Дирекция
„Обществено здраве“ през 2013г., доклад на РЗИ – Разград:
Съгласно данни от изготвеният доклад на РЗИ – Разград „Информация за извършения
контрол и мониторинг на води от Дирекция „Обществено здраве“ през 2013г.“ в област
Разград няма населени места на режимно водоснабдяване. При постоянния мониторинг по
по държавен здравен контрол на питейни води са изследвани показателите - цвят, мирис,
вкус, мътност, активна реакция, електропроводимост, остатъчен свободен хлор, амониев
йон, нитрити, нитрати, манган, колиформи и Ешерихия коли. В периодичния мониторинг
по държавен здравен контрол на питейни води са били включени показателите цвят,
мирис, вкус, мътност, активна реакция, перманганатна окисляемост, електропроводимост,
остатъчен свободен хлор, амониев йон, нитрити, нитрати, хлориди, обща твърдост, калций,
магнезий, сулфати, фосфати, желязо, манган, флуориди, цианиди, хром, алуминий, арсен,
кадмий, олово, мед, цинк, никел, колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи, микробно число
при 22°С и Клостридиум перфрингенс.
Разследванията на нестандартните водни проби по микробиологични показатели не
са доказали необходимостта от допълнителни мерки спрямо водата преди консумация.
Няма случаи с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените
качества на питейна вода. Причините за нестандартност по микробиологични показатели в
тези случаи са неизвършване на хлориране или некачествено такова, за което ВиК
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дружествата многократно са предупреждавани, а също така са им съставяни актове за
установени административни нарушения.
По държавен здравен контрол, нестандартността по химични показатели е основно от
проби със завишено съдържание на нитрати. През 2013г. зонитe на водоснабдяване с
трайно съдържание на нитрати са били: зона „Каменар” - с. Каменар, зона „Гороцвет” – с.с.
Гороцвет, Веселина, Крояч, Бели Лом, зона „Сейдол” – с. Сейдол, зона „Езерче” – с.
Езерче, зона „Самуил”- с. Самуил, Богомилци и Голям извор, зона „Голяма вода” – с.
Голяма вода, Бърдоква и Кара Михал, зона „Хърсово” – с. Хърсово, зона „Юпер” – с. Юпер
и зона „Раковски” – с. Раковски и с. Киченица, зона Лозница и Лозница 2. Нитратите са в
порядък от 52 до 119 мг/л.
За сравнение през 2012г. зоните на водоснабдяване с трайно съдържание на нитрати
са били: зона „Каменар” - с. Каменар, зона „Гороцвет” – с.с. Гороцвет, Веселина, Крояч,
Бели Лом, зона „Езерче” – с. Езерче , зона „Самуил”- с. с.Самуил, Богомилци, зона
„Голяма вода” – с. Кара Михал и с. Бърдоква, зона „Юпер” – с. Юпер и зона „Раковски” –
с. Раковски и с. Киченица. Нитратите са в порядък от 52 до 104 мг/л.
Характерно за повишените стойности на нитратите в населените места на област
Разград е варирането им в широки граници през различни периоди от годината в
зависимост от наторяването на земеделските земи.
РЗИ – Разград е уведомила ВиК дружествата за здравния риск при консумация на
питейна вода с повишени стойности на нитрати и изисква от тях предприемане на действия
за достигане на нормални стойности.
За определяне на част от показатели на периодичния мониторинг са предоставени
проби вода, предварително обработена/консервирана в РЗИ - В. Търново, РЗИ – Варна и
РЗИ - Русе. Извършени са изследвания по показатели: олово, кадмий , цинк, натрий, никел,
арсен, селен, трихалометани (бензен, трихалометани общо, 1,2- дихлоретан, тетрахлоретен
и трихлоретен), полиароматни въглеводороди, бенз(а)пирен, пестицидни остатъци
(алахлор, диметоат, хлорпирифос, ДДТ (ДДЕ, ДДД), алдрин, диелдрин, ендрин, линдан,
диазинон, хептахлор, ендосулфан), бромати, обща бета активност, естествен уран.
Резултатите от изпитванията при повечето от пробите са под границата на количествено
определяне за съответния елемент или без отклонения от максималните стойности на
показателите в таблици Б, В, Г на приложение №1 към чл.3, ал.2, т.2 от Наредба №9/2001г.
В област Разград се запазва тенденцията на нисък процент нестандартност на
питейните води по отношение на химични показатели, което се дължи основно на добрите
качества на подземните води в областта.
Налице е трайна тенденция към подобрение и стабилизиране в качествата на
питейната вода по физико-химични показатели.
По органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност) питейната вода, с малки
изключения във връзка с прехлорирането и, отговаря на изискванията на Наредба
№9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Средната стойност на активната реакция (рН) на питейната вода е в границите на
нормативно установената. Като показатели за органично замърсяване на питейната вода са
изследвани - перманганатна окисляемост, съдържание на амониев йон и нитрити в нея,
като стойностите на тези показатели са в допустимите граници.
Съдържанието на хлориди и сулфати в питейната вода на Разградска област е ниско,
далеч под установените норми. Общата твърдост е показател, който характеризира макро и
микросъстава на питейната вода, като за региона тя е в границите на допустимите норми.
Съдържанието на калций, магнезий и желязо в питейните води съответства на
изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. Не е констатирано наличие на манган и хром в
питейната вода.
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Стойностите на показателите флуориди и фосфати са под максималната стойност
посочена в Наредба №9/16.03.2001г., с изключение на една зона на водоснабдяване – с.
Топчии, където фосфатите са около 1,0 mg/l.
В докладът РЗИ – Разград за 2013г., като основни проблеми се дефинират липсата на
ефективен контрол върху наторяването в поясите II и III на санитарно-охранителните зони
и нередовното и некачествено обеззаразяване на питейната вода.
II.2.2.9. Постигнати ползи в община Лозница в сектор управление на водите
С изпълнение на проекта за водния сектор в община Лозница се постигна
подобряване качеството на живот на местните жители, като е осигурена здравословна и
екологична среда и нарастване инвестиционната привлекателност на региона.
Сигурността, качеството и достъпа до ВиК услуги в града са подобрени. Реализирането на
проекта основно допринесе за:
Намаляване директното изхвърляне на непречистени отпадни води във водните
басейни;
Оптимизиране работата на ПСОВ, чрез намаляване на инфилтрацията към
канализационната система и други подобрения на канализационната мрежа;
Увеличаване на населението свързано към канализационната мрежа от 36% на
100%;
Увеличаване процента на населението, чиито отпадни води напълно се третират;
Снабдяване на населението с адекватна по количество и качество питейна вода;
Намаляване на водните загуби по водопроводната мрежа с 60%;
Предотвратяване замърсяването на почвата и подпочвените води;
Достигане на европейски стандарти при отвеждане и пречистване на отпадъчните
води;
Предотвратяване ерозията на частни и общински терени вследствие авариите на
амортизираните водопроводи;
Предотвратяване унищожаване на съществуващата инфраструктура вследствие
аварии по амортизираните водопроводи;
ИЗВОДИ:
Най-голямото предимство на общината от гледна точка на водни ресурси е
язовир „Бели Лом“;
Предприятията замърсители не са съществен фактор в замърсяването на водите
на територията на общината;
Основният риск от замърсяване на подпочвените води е от липсата на
канализационна система в населените места на общината;
Изградена канализационна мрежа (от смесен тип) има само в град Лозница,
степента на изграденост е 100%;
В останалите населени места в общината няма канализация, основно се използват
септични ями от населението, което налага необходимостта от изграждането и;
В град Лозница има изградена ГПСОВ, която е реконструирана и пусната в
експлоатация през есента на 2013г.;
Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Лозница е с механично и
биологично стъпало и постига необходимата степен на пречистване на водите;
Община Лозница е добре водоснабдена и потребностите на населението са
задоволени, степента на водоснабдяване на населението с питейна вода е висока;
Необходима е подмяна и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените
места в общината;
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II.2.3 Отпадъци
Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават
използваемостта на земята и създават хигиенни проблеми . В резултат на протичащите в
периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в
многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху
повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен
риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник
и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природни ресурси.
Управлението на дейностите с отпадъци е многообхватен процес, изискващ
интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, икономическа и нормативна
база и не на последно място висока обществена отговорност.
За осъществяването на правилна политика в областта на управление на отпадъците,
община Лозница разработи „Програма за управление на отпадъците за 2015-2020г.“,
която е основен инструмент за прилагане на законодателството и регионалната политика за
управление на отпадъците на общинско ниво. Тя е разработена в съответствие със
структурата, целите и предвижданията на новия „Национален план за управление на
отпадъците за периода 2014-2020г.“ и „Националната програма за предотвратяване на
образуването на отпадъци“, като негова съществена част, даващ нови насоки и
предвиждания, които са взети в предвид, съгласно чл.52, ал.4 от ЗУО, както и съгласно
изискванията на ЗООС и ЗУО и всички подзаконови актове, произтичащи от ЗУО.
Програмата за управление на отпадъците съдържа детайлен анализ и оценка на
съществуващо състояние, на база на който и при спазване на принципите за устойчиво
развитие са изведени основните приоритети в политиката на местната власт.
Законодателство по управление на отпадъците
„Закон за управление на отпадъците“ (обн. ДВ., бр.53/13.07.2012г….. изм. ДВ.
бр.98/28.11.2014г.) - урежда екологосъобразното управление на отпадъците като
съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването
и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности. Определя
изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната
им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци, както и йерархията
при управлението на отпадъците.
„Наредба №1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри“ (обн. ДВ., бр.51/20.06.2014г.) - целта на наредбата е получаване на пълна и
достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на
отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от
лицата по чл.44 ЗУО и получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци,
по наредбите съгласно чл.13, ал.1 ЗУО.
„Наредба №2 от 23 юли 2014г. за класификация на отпадъците“ (обн. ДВ.,
бр.66/08.07.2014г.) - определя условията и редът за класификация на отпадъците по видове
и свойства.
„Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието“ (приета с ПМС №339/14.12.2004г.,
обн. ДВ., бр.112/23.12.2004г., изм. ДВ., бр.29/08.04.2011г.) - определя редът и начинът за
оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води чрез употребата им в замеделието, изискванията на които трябва да
отговарят утайките за да се гарантира, че няма да имат вредно въздействие върху
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човешкото здраве и околната среда, включително върху почвата, както и реда за отчитане
на оползотворените утайки.
„Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки“ (приета с ПМС
№271/30.10.2012г., обн. ДВ., бр.85/06.11.2012г.) - с наредбата се определят изискванията за
пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното събиране,
многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от
опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване.
„Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства“ (приета с ПМС
№11/15.01.2013г., обн. ДВ., бр.7/25.01.2013г.) - с наредбата се определят изискванията за
събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства
(МПС), материали и компоненти за тях.
„Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори“ (приета с ПМС №351/27.12.2012, обн. ДВ., бр.2/08.01.2013г.) - с наредбата
се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за
разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране,
рециклирането, оползотворяването, и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии
и акумулатори (НУБА).
„Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване“
(приета с ПМС №256/13.11.2013г., обн. ДВ., бр.100/19.11.2013г.) - с наредбата се
определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването,
предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването
и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО).
„Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми“ (приета с
ПМС №221/14.09.2012г., обн. ДВ., бр.73/25.09.2012г.) - с наредбата се определят
изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или
обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ), включително целите за
регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им.
„Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти“ (приета с ПМС
№352/27.12.2012г., обн. ДВ., бр.2/08.01.2013г.) - с наредбата се определят изискванията за
пускането на пазара на масла, разделното събиране, съхраняването, транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
„Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали“ (приета с ПМС №277/05.11.2012, обн. ДВ., бр.89/13.11.2012г.) – с
наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на
въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и
околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци
(СО); създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по
събиране, транспортиране и третиране на СО; изискванията за влагане на рециклирани
строителни материали в строителството; изискванията за управление на СО в процеса на
строителство и премахване на строежи.
„Наредба за третиране на биоотпадъците“ (приета с ПМС №235/15.10.2013г., обн.
ДВ., бр.92/22.10.2013г.);
„Наредба за разделно събиране на биоотпадъците“ (приета с ПМС
№275/06.12.2013г., обн. ДВ., бр.107/13.12.2013г.);
„Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за
продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци“
(приета с ПМС №120/30.05.2008г., обн. ДВ., бр.53/10.06.2008г., изм. ДВ., бр.5/20.01.2009г.,
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изм. ДВ., бр.45/16.06.2009г., изм. ДВ. бр.69/03.09.2010г., изм. ДВ., бр.85/29.10.2010г., изм.
ДВ., бр.29/08.04.2011г., …изм. ДВ., бр.100/19.11.2013г.);
„Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци“ (обн.
ДВ., бр.111/27.12.2013г.);
„Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци“ (приета с ПМС №53/19.03.1999г., обн. ДВ., бр.29/1999г.) - определя
мерките за предотвратяване или когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно
най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в
частност замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземни води, както и
рисковете за човешкото здраве, произтичащи от третирането и транспортирането на
производствени и опасни отпадъци.
„Наредба №7 от 24 август 2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци“ (обн. ДВ.,
бр.81/17.09.2004г.) - определя изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Отнася се за площадките,
предназначени за разполагане на съоръжения за третиране на битови, строителни,
производствени и опасни отпадъци чрез извършване на следните дейности и операции:
събиране, временно съхранение, оползотворяване, обезвреждане и депониране.
„Наредба №6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци“ (обн. ДВ., бр.80/13.09.2013г.) - определя условията и
изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депа, на които се
депонират битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци; условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; процедурата и критериите за приемане на
отпадъци на депа и извършването на оценка на безопасността на подземното съхраняване
на отпадъци; изискванията към проектните решения на тялото на депото и общи правила
при третиране на отпадъците за всяка от дейностите по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО,
освободени от изискването за получаване на разрешение.
II.2.3.1. Генерирани видове отпадъци по видове и източници
На територията на община Лозница се образуват различни по вид и характер
отпадъци. Тяхното нарастване и намаляване зависи от няколко фактора:
 Разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;
 Брой на населението в тях;
 Дейността на населението, като източник на образуването;
 Икономическото положение в сравнение с това в страната;
На територията на общината се образуват различни видове отпадъци – битови,
опасни, строителни и производствени, като преобладава дела на битовите и отпадъците
образувани от селското стопанство.
„Битовите отпадъци“ са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената
дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към
тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности,
предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в
същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им
съвместно с битовите.
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Количеството и съставът им зависят от мястото на образуване, от стандарта на живот
на населението и неговата култура, степента на благоустроеност на населеното място,
начина на отопление и други фактори.
Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите,
домакинствата, предприятия, частните фирми, училищата, строителството, животинските
ферми, ресторантите и др.
Основната част от населението на община Лозница е ангажирано в отглеждането на
селскостопански животни. Практика е боклукът от животните, да се трупа на определени
места, което е предпоставка за замърсяване на подпочвените води и почвата.
“Опасни отпадъци” са отпадъците, чиито състав, количество и свойства създават
риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги
определят, като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или
са определени, като такива.
В общината част от опасните отпадъци, образувани от домакинствата се управлява
чрез схемата “отговорност на производителя”, като НУБА, ИУЕЕО, както и други масово
разпространени отпадъци. За тях е предвидено в ЗУО и подзаконовите му нормативни
актове да се събират и рециклират от ООп. В тази насока общината е сключила договори с
организации по оползотворяване на споменатите МРО. Необходимо е община Лозница да
изпълнява мерки за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани от домакинствата,
като сключи договор за сътрудничество с организация по оползотворяване на опасни
отпадъци, и например тяхното събиране се осъществява по предварително определен
график и с мобилен пункт (ако общината избере този подход).
Опасните отпадъци със селскостопански характер (негодни за употреба препарати за
растителна защита, които са наследство от бившите ТКЗС) се съхраняват в склад в село
Тръбач. Тенденцията е количеството им да не нараства, тъй като земеделските кооперации
употребяват напълно закупените препарати за растителна защита. Проблем съществува с
временното съхранение и предаване на опаковките от препарати за растителна защита. На
територията на община Лозница, опасните отпадъци (пестициди) са били 38,781 тона (или
155,124 м3). През 2013г. община Лозница е предала 3 тона (пестициди), съгласно сключен
договор на фирма „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД (имаща Разрешение №10-РД-518-02/2013).
Фирмата притежаваща разрешително за извършване на дейности с отпадъци, както и
събиране и транспорт на отпадъци от територията на цялата страна (Решение №10-ДО-62501/24.06.2014г., издадено на основание чл.73, ал.4, във връзка с ал.1, т.3 от ЗУО и във
връзка със заявление №АО 2826/10.06.2014г. за изменение и/или допълване на Решение
№10-ДО-625-00/28.12.2012г., издадено от РИОСВ – Русе, МОСВ), фирмата приема и
управлява - опасни отпадъци, като пестициди, агрохимични вещества, химикали и
органични пероксиди с изтекъл срок на годност, както и утайки, съдържащи опасни
вещества, петролни отпадъци др. Фирмата има сключени споразумения с български и
чужди компании за рециклиране, оползотворяване или унищожаване на отпадъците в
специални инсталации. Останалите количества пестициди - 35,781 тона се съхраняват в
складове в с. Тръбач.
Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно
битови отпадъци, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите
водят на отчет производствените си отпадъци пред РИОСВ – гр. Русе, която провежда и
контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Съгласно
§1, т.32 от Допълнителните разпоредби на ЗУО, „производствени отпадъци“ са
отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и
юридическите лица. Необходимо е фирмите да изпълняват задълженията си, като
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предоставят необходимата информация за генерираните от тях отпадъци в РИОСВ – гр.
Русе.
„Биоразградими“ са всички битови отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия,
картон и други. „Биоотпадъци“ са биоразградими битови отпадъци от парковете и
градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията
за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията
на хранително-вкусовата промишленост.
Основен източник на „биоотпадъци“ е и почти всяко домакинство в общината.
Съществуващите в общината животновъдни ферми, не разполагат с необходимите
пречиствателни инсталации и съоръжения за оползотворяване на животинските отпадъци.
Изграждането на пречиствателни инсталации и съоръжения изисква големи инвестиции,
които са непосилни за фермерите. Образуваните при селскостопанската дейност отпадъци
смесени с битовите отпадъци от домакинствата представляват по-голямата част от
отпадъчния поток и са биоразградими отпадъци, с преобладаващо наличие на градински
отпадъци, хранителни отпадъци от домакинствата, чист животински отпадък или примесен
със сено или слама, листна маса през есенния сезон и др. Сметосъбирането и
транспортирането им до Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Разград се
извършва смесено с битовите отпадъци. Отделянето на тези компоненти от потока битови
отпадъци е мероприятие със значим икономически и екологичен ефект. Така ще се
постигне от една страна намаляване количеството на битовите отпадъци, предназначени за
транспортиране и депониране, а от друга страна, чрез аеробната ферментация ще се
получава пазарен продукт с търговска стойност – компост. Използването му за
подобряване на почвеното плодородие ще допринесе за получаване на екологично чиста
продукция, конкурентноспособна на европейския пазар. Реализацията на пазара на
продукта – компост, може да допринесе за намаляване стойността на услугата.
Населените места в община Лозница, попадат в категория „Райони „Тип В“ - т.е. под
3 000 жители, като този район се оценява с висок потенциал за въвеждане на разделно
събиране на биоразградими отпадъци. За такъв район е задължително въвеждането на
зелено компостиране, съгласно „Националният стратегически план за поетапно
намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
(2010-2020)“. Този документ би внесъл яснота и конкретна посока за предприемане на
необходимите действия от страна на общината, като в тази насока например е необходимо
общината да насърчава и разширява досегашното прилагане на домашното компостиране
на зелени отпадъци и да проучи количеството и състава с цел прилагането на оптимални
мерки за третиране и оползотворяване на всички биоразградими отпадъци, генерирани на
територията и, които понастоящем се депонират на Регионалното депо за неопасни
отпадъци – гр. Разград за изграждане на инсталация за открито компостиране на
територията на община Лозница с участието на други съседни общини (например община
Самуил), както и да осигури необходимото оборудване и техника за разделното събиране
на биоразградимите и зелени отпадъци.
В община Лозница през 2008г. е реализиран проект за фамилно компостиране
„Минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в община Лозница с въвеждането
на фамилно компостиране в пластмасови компостери“, финансиран от ПУДООС към
МОСВ и са закупени общо 320 бр. компостери (600 л. – 160 бр. и 400 л. – 160 бр.), като са
раздадени общо 250 бр. на домакинствата от населените места в общината – гр. Лозница, с.
Ловско, с. Синя вода. Компостерите са предоставени с договор, сключен между община
Лозница и гражданите, като ползвателите се задължават да ползват компостера по
предназначение. Произведеният компост се използва от домакинствата, като ценен
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естествен тор за наторяване и подхранване на почвата. При реализацията на проекта се
установи, че при нашите климатични условия (горещо лято и студена зима) за една
календарна година, компостера може да се зареди един път или най-много два пъти, ако се
използват изкуствени и биологични ускорители на процеса. Независимо от това,
количеството на биоразградимите (растителни) отпадъци е намаляло.
Съгласно ЗУО, от 2012г. общините имат ангажимент относно строителните отпадъци
в малки количества, които се получават от строително-ремонтните дейности на
домакинствата. В община Лозница, строителните отпадъци се формират основно от
строителството, реконструкцията и ремонта на сградите (когато общината е възложител на
СМР или на дейности по разрушаване на сгради, включително принудително премахване
на строежи и от ремонтната дейност на домакинствата), като делът им в общото
количество на ТБО е минимален. Генерираните строителни отпадъци от ремонтната
дейност на домакинствата – ангажимент на общината по ЗУО, се изхвърлят в контейнерите
за смесени битови отпадъци и по този начин постъпват съвместно с тях и се депонират на
Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград, поради което, може да се направи
извод, че общината реално не ги оползотворява, тъй като се депонират. Отпадъците от
строителна дейност на фирми също се депонират на Регионалното депо за неопасни
отпадъци – гр. Разград. Декларират се количествата за които строителните фирми са се
обърнали към общината за посочване на място и условия за депонирането им. В това
число, преди извозването на отпадъците до депото, те преминават през кантар. При това
положение се обхващат само тези случаи, когато това действие се извършва легално. В
тази насока, например е необходимо общината да изгради площадка за временно
съхранение на строителни отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и
отпадъците от строителни и разрушителни дейности на които общината е Възложител.
На територията на общината има изградена система за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и ИУМПС), като
само отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти не се събират разделно.
II.2.3.2. Начини на третиране, съоръжения, местонахождение, обхванато население от
организирано сметоизвозване на територията на община Лозница
На 16.05.2008г. в град Разград, в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона
местното самоуправление и местната администрация се сключи споразумение за
сътрудничество между Община Разград, Община Лозница, Община Исперих, Община
Кубрат, Община Завет, Община Самуил и Община Цар Калоян в областта на управлението
на отпадъците.
С решение №1 от 10 януари 2009г. на Разградски окръжен съд се регистрира
Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност с наименование „Лудогорие
еко” със седалище и адрес на управление - гр. Разград, бул. ”Бели Лом” №37А.
Целта на сдружението е изграждане на система за управление на отпадъците на
територията на общините Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян,
осигуряваща опазване на околната среда и предотвратяване на риска за човешкото здраве.
Проектът „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на
неопасни отпадъци от регион Разград” е част от цялостна интегрирана система от
съоръжения за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците от регион Разград
(община Разград и общините Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Самуил и Цар Калоян) и
включва разширение на съществуващото Регионално депо за третиране на неопасни
отпадъци – гр. Разград. Осигурено е финансиране, съгласно Договор №58231С002/29.12.2008г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна
среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие и от
Кохезионния фонд на Европейската общност за Проект №58231-30-334 „Подготовка на
75

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград” с референтен
номер на процедурата „BG161PO005/2.30/01/03” – „Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна Ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 20072013”.
На 15.06.2010г. в гр. Разград е сключен договор между община Разград и общините
Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар Калоян, като съгласно чл.1(1) на Договора
„всички общини възлагат, а община Разград приема да извърши заплащането на цената
на приетия от „всички общини” и обработен отпадък в Регионалното депо за неопасни
отпадъци, находящо се в гр. Разград. Цената на тон приет и обработен отпадък в
Регионалното депо е 9,60 лв. без включен ДДС.“
Съществуващи практики и системи за управление на отпадъците в община
Лозница
Едни от най-важните задължения на местните власти в областта на управлението на
отпадъците са определянето на площадки, изграждането и експлоатацията на съоръжения
и инсталации за обезвреждане на отпадъци, както и възлагане на услуги по събирането,
транспортирането и обезвреждането на битовите отпадъци. За целта, на общините са
предоставени необходимите механизми за набиране на средства посредством такса
„битови отпадъци” и правомощията да определят условията и реда за извършване на
третирането и транспортирането на битовите отпадъци, чрез общинските наредби и
програми за управление на отпадъците на територията на общината.
Съществуващото състояние по управление на отпадъците в община Лозница е
представено в таблицата, като са описани отговорните дружества извършващи дейностите
по събиране, третиране, транспортиране и депониране на отпадъците.
Община

Дейност

Общинска /
частна

Общински служби / частни
компании

Дата на договора за
предоставяне на услугата

Общинска

Общинско предприятие
„Лозстрой”

Заповед №822А/04.12.2008г.

Частна

„Булекопак” АД, гр. София

Договор от 28.06.2010г.

Лозница

Сметосъбиране и сметоизвозване
Битови от
домакинствата
Материали за
рециклиране - отпадъци
от опаковки
Негодни за употреба
батерии и акумулатори
Излязло от употреба
електрическо и
електронно оборудване
Излезли от употреба
гуми
Излезли от употреба
моторни превозни
средства
Опасни отпадъци пестициди

Улици и паркове

Частна
Частна
Частна
Частна

Частна

Общинска

„Трансинс батери” ООД, гр.
Варна
„Трансинс
технорециклираща
компания” АД, гр. Варна
„Трансинс авторециклиращ
консорциум” АД, гр. Варна
„Българска рециклираща
компания” АД, гр. София

Договор от 15.05.2012г.
Договор от 15.05.2012г.
Договор от 15.05.2012г.
Договор от 25.04.2013г.

Основание за притежание на
отпадъка: №10-РД-51802/2013г., (еднократно през
„СИРИУС СТАР БГ” ЕООД
2013г. са предадени от
Общината на фирмата 3
тона пестициди)
Общинско предприятие
Заповед №822А/04.12.2008г.
„Лозстрой”
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Утайки от
пречиствателни
станции – ПСОВ Лозница

Частна

„Водоснабдяване - Дунав”
ЕООД

Споразумение от
08.07.2013г. с
„Водоснабдяване - Дунав”
ЕООД
(Изх. №ПО-0446/08.07.2013г.)

„Метарекс” ООД - изкупува,
обработва, преработва,
рециклира и извършва
Третиране на
търговия с отпадъци от
отпадъците - ООп
черни и цветни метали,
„Булекопак” АД, гр.
Частна
електронни и електрически
София предава разделно
отпадъци, пластмасови
събраните и сепарирани
отпадъци, хартиени
отпадъци от опаковки
отпадъци, стъклени
отпадъци и др.
Третиране на битовите отпадъци от домакинствата на Регионално депо за неопасни отпадъци
– гр. Разград
След проведена процедура
за възлагане на обществена
поръчка през 2015г.,
фирмата е избрана за
Местност “Орлян
изпълнител с предмет на
Бурлук”, землището на
Частна
„А.С.А. България“ ЕООД
дейност “Експлоатация на
гр. Разград
обект: Регионално депо за
неопасни отпадъци за
общините Разград, Лозница,
Исперих, Завет, Кубрат,
Самуил и Цар Калоян

Всички населени места в община Лозница от 2009г. са включени в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от
домакинствата, като дейността се извършва от Общинско предприятие „Лозстрой”,
съгласно Заповед №822А/04.12.2008г. ОП „Лозстрой” извършва и дейностите по
почистване на местата за обществено ползване, снегопочистване и зимно поддържане.
Оборудването за обслужване на дейностите по отпадъците е собственост на ОП
„Лозстрой”. В организираното сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати освен гр.
Лозница и всички села намиращи се на територията на общината, а именно: с. Бели Лом, с.
Веселина, с. Гороцвет, с. Градина, с. Каменар, с. Крояч, с. Ловско, с. Манастирско, с.
Манастирци, с. Сейдол, с. Синя вода, с. Студенец, с. Трапище, с. Тръбач и с. Чудомир, т.е
процента на населението обхванато от тази услуга е 100%. Включването на всички
населени места в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване предполага
една по-ефективна в екологично, санитарно-хигиенно и техническо отношение технология
и организация на дейностите по събиране и извозване на ТБО на територията на общината
за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда.
В ОП “Лозстрой” – гр. Лозница са ангажирани общо 21 човека: директор – 1, старши
счетоводител – 1, шофьор на сметоизвозваща техника – 1, тракторист – 1, ел. монтьори - 2,
сметосъбирачи - 2, фадромист – 1, общи работници – 4, работници по чистота - 2 , пазачи –
3, ветеринарен лекар – 1 и старши специалист - 2.
Сметосъбирането и сметоизвозването в населените места на общината се извършва
по утвърден график на всеки 10 дни, като е определена следната честота на сметоизвозване
по населени места:
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 Гр. Лозница (контейнери с обем 1,1 м3) - три пъти месечно;
 Гр. Лозница - център (контейнери с обем 1,1 м3) - осем пъти месечно;
 Селата Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Синя вода, Тръбач и Чудомир
(контейнери с обем 1,1 м3) - три пъти месечно;
 Останалите населени места в община Лозница (селата Градина, Каменар, Крояч,
Ловско, Манастирци, Манастирско, Сейдол, Студенец и Трапище - два пъти
месечно;
Броят на контейнерите в общината е определен въз основа на количествата ТБО,
периодичността на извозването им и оптимален режим на работа на сметоизвозната кола.
Изборът на вида на съдовете за събиране на битови отпадъци е съобразен със спецификата
на селищата, в които е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване. За всеки
10 домакинства е осигурен по 1 брой метален съд за отпадъци (тип „Бобър” – 1,1 м³), като
общата им бройка за всички населени места е 414 бр.
Контейнери за събиране на отпадъци по населени места в община Лозница
Населено място

Тип контейнери - бр.
„Бобър“ - 1,1м3

Собственост

гр. Лозница

108

Общинска

с. Бели Лом

29

Общинска

с. Веселина

36

Общинска

с. Гороцвет

21

Общинска

с. Градина

16

Общинска

с. Каменар

21

Общинска

с. Крояч

8

Общинска

с. Ловско

28

Общинска

с. Манастирци

13

Общинска

с. Манастирско

13

Общинска

с. Сейдол

21

Общинска

с. Синя вода

37

Общинска

с. Студенец

12

Общинска

с. Трапище

31

Общинска

с. Тръбач

6

Общинска

с. Чудомир

14

Общинска

В малките населени места в общината, основно населението се отоплява на дърва и
въглища. Изсипването на не добре загасена сгурия в контейнерите, предизвиква
запалването им и много бързото им амортизиране. Друг негативен ефект от запалването на
отпадъците в контейнерите е временното, но силно замърсяване на въздуха в района на
контейнерите с горящи отпадъци.
Паркът на транспортните средства за транспортиране на битови отпадъци се състои
от два автомобила. Сметосъбирането се извършва със специализиран сметопочистващ
автомобил марка ВМС с подемен механизъм (година на производство 2008г.) и трактор
„Владимировец” с ремарке (година на производство 1987г.). Възрастта на общинските
средства за сметосъбиране варира в широки граници от няколко години до около 28
години. Делът на новите специализирани сметосъбиращи автомобили, закупени през
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последните години е малък – закупен е един автомобил. Дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на смесените битови отпадъци са обезпечени с необходимите съдове за
събиране и сметоизвозваща техника така, че обхващат 100% от населението на Общината
и осигуряват необходимата честота на извозване, с която не се допуска препълване на
контейнерите. В същото време обаче е наложителна бърза подмяна на амортизираните
транспортни средства, които са в експлоатация над 25 години и които представляват 50%
от използваната техника.
От 2010г. организирано събраните твърди битови отпадъци от всички населени места
на територията на общината се обезвреждат чрез депониране на Регионалното депо за
неопасни отпадъци – гр. Разград, разположено в местност “Орлян Бурлук”, землището на
гр. Разград. Депото отговаря на съвременните нормативни изисквания и общината е
обезпечена със съвременна инфраструктура за управление и екологосъобразно
обезвреждане на битовите и строителни отпадъци.
Понастоящем на Регионалното депо преди депонирането на отпадъците не се
изпълнява никакво предварително третиране, като раздробяване или сортиране,
компостиране, т.е няма изградени инсталации за сепариране, обезвреждане, изгаряне и
компостиране на отпадъци.
На територията на община Лозница няма определена площадка за временно
съхраняване на битови отпадъци, с цел последващо рециклиране, оползотворяване и
обезвреждане. На територията на общината функционират места (площадки за събиране и
временно съхраняване на масово разпространени отпадъци - ИУГ, ИУМПС, ИУЕЕО,
НУБА), но те се оперират от ООп.
На територията на общината няма частни изкупвателни пунктове за хартиени
отпадъци, пластмаси, метални и стъклени отпадъци от опаковки.
Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разград
Депото е мярка за обезвреждане на отпадъци, чиито проектни и експлоатационни
цели водят до минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда и
общественото здраве от депонирани санитарни отпадъци. Депонирането е последния
вариант за обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани или повторно
използвани по никакъв начин.
Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград с площ от 109.5 дка е
изградено на площадката на съществуващото депо в местността “Орлян Бурлук”, в
землището на гр. Разград и отстои на около 8 km североизточно от града. Част от
площадката за депото е експлоатираното по-рано и частично рекултивирано депо за
отпадъци на община Разград.
В близост до площадката на депото няма източници и съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване, няма защитени територии и паметници на културата. Изградена е
прилежаща инфраструктура.
До площадката на депото води път с дължина около 500 m, отклонение от
четвъртоклаcния автомобилен път I - 49016 - “ОСГО” - с. Ясеновец. Площадката на депото
е извън населено място. Отстоянията до населените места са както следва: до с. Дянково северно - 2.5 km; до с. Ясеновец - изток-североизток - 3 км; до с. Недоклан - югоизток - 1.8
km; до гр. Разград - 8 km, до микроязовир за агромелиоративни нужди - на север от депото
– 1 100 m (язовирът не се използва, изпразнен е през 2008г.); до Помпена станция за
питейни води - изток - 500 m.
Депото е изградено на земи от земеделски фонд и съгласно плана за земеразделяне,
това са части от имоти №№000132 и 000161 от землището на гр. Разград (акт
№590/01.02.1999г. и неразделна част от него скица №100/07.01.1999 на имот с №000161,
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акт №697/23.11.1999г. и скица №2811/02.07.1999г. на Поземлена комисия – гр. Разград).
Площадката на регионалното депо е заобиколена от земеделски земи.

Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разград
На Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград е изграден стопански двор
с входно-изходна зона – бариера, автомобилна везна, обслужваща сграда, вкл. КПП, склад
за дезинфекционни материали и склад за гориво-смазочни материали, дезифенкционен
трап, площадка за измиване на сметовози, както и гараж за технологични машини. За
осигуряване отчитането на постъпващите количества отпадъци е монтирана 50-тонна
електронна везна с 12-метрова стоманобетонова платформа. Автомобилната везна се
намира пред административно-битовата сграда с което е осигурен визуален контрол от
страна на оператора на везната. Наличната механизация, работеща на депото за неопасни
отпадъци се състои от един компактор и един булдозер.
Предназначението на депото е да се осигури екологосъобразно обезвреждане на
отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общините от регион Разград
– битови и производствени отпадъци, имащи характер на неопасни. Регионалното депо
включва - Клетка 1 (за неопасни отпадъци) и Клетка 2 (за неопасни отпадъци).
Капацитетът на Клетка 1 и Клетка 2 за депониране е 450 240 тона.
Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград е въведено в експлоатация
през 2009г. с Решение за ползване №СТ-05-851/27.07.2009г., издадено от Дирекция за
национален строителен контрол - гр. София. Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр.
Разград приема за третиране неопасни ТБО от общини Разград, Завет, Исперих, Кубрат,
Лозница, Самуил и Цар Калоян. За Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград е
издадено комплексно разрешително, влязло в сила от 20.09.2008г., а през м. юни 2009г. е
подписан Акт Образец 16. Депото е изградено според съвременните техникоексплоатационни и санитарно-екологични изисквания.
Все още Регионалното депо не разполага с изградена и функционираща инсталация
за предварително третиране на отпадъците преди депонирането им.
От 2010г. генерираните и събрани смесени битови отпадъци на територията на
община Лозница се транспортират и депонират на Регионалното депо за неопасни
отпадъци – гр. Разград, като експлоатацията на старото общинско депо е прекратена и се
очаква рекултивация на старото общинско депо в местност „Куза“, землището на с.
Трапище, община Лозница.
Община Разград е възложила на “А.С.А. България” ЕООД въз основа на писмен
договор от 15.06.2010г. експлоатацията на обект “Регионално депо за неопасни отпадъци
за общините Разград, Лозница, Завет, Кубрат, Исперих, Самуил и Цар Калоян”.
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След проведена процедура от община Разград за възлагане на обществена поръчка с
предмет на дейност “Експлоатация на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, през 2015г. за
оператор на Регионалното депо е избрана фирма „А.С.А. България“ ЕООД.
“А.С.А. България” ЕООД в качеството си на оператор на Регионалното депо,
управлява процесите, като обезпечава спазването на всички нормативни изисквания по
правилно третиране на отпадъците в района на площадката на депото, като осигурява
необходимите за целите технически съоръжения и човешки ресурси.
Обезвреждането на отпадъците чрез депониране е основната производствена дейност,
която се извършва на площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр.
Разград, като за осигуряване нормална му експлоатация са изградени необходимите
съоръжения. Регионалното депо работи на 7–дневна работна седмица.
Депонирани количества битови отпадъци от община Лозница на Регионално депо
за неопасни отпадъци – гр. Разград

Година
2010
2011
2012
2013
2014

Вид отпадък
Смесени битови
Смесени битови
Смесени битови
Смесени битови
Смесени битови

Код на
отпадъка

Събрани
(тона)

20 03 01
20 03 01
20 03 01
20 03 01
20 03 01

223,92
1 837,7
1 929,9
2 015,3
1 937,7

Община Лозница
Предадени за
Предадени за
оползотворяване обезвреждане
(тона)
(тона)
0,00
223,92
0,00
1 837,7
0,00
1 929,9
0,00
2 015,3
0,00
1 937,7

Генерираната от ПСОВ – Лозница при пречистване на отпадъчните води утайка се
обезврежда главно чрез депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр.
Разград, като образуваните до 2012г. включително утайки са изсушавани на изсушителни
полета.
Депонирани количества утайки от ПСОВ – Лозница на Регионално депо за
неопасни отпадъци – гр. Разград
Година
2010
2011
2012
2013
2014

Образувани утайки
(тона)
13
19,1
18,4
0
0

Депонирани на
Регионално депо за
неопасни отпадъци –
гр. Разград (тона)
0
19,1
16,7
0
0

Източник: „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, оператор на ПСОВ - Лозница

Площадка за съхранение на опасни отпадъци на Регионалното депо за неопасни
отпадъци – гр. Разград
За временното съхраняване на опасни отпадъци, образувани на територията на
Регионалното депо се използва част от склада за дезинфектанти. В сградата се съхраняват
амортизирани акумулатори, отпадни флуоресцентни тръби, отпадни масла, утайки от
маслоуловителни шахти. Отпадъците се съхраняват разделно в метални контейнери до
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предаването им на външни фирми за последващо третиране – оползотворяване или
обезвреждане.
 Капацитет на площадката - 10 m2;
 Наличие на ограда – да;
 Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да;
 Начин на достъп до площадката – ограничен;
 Наличие на система за измиване на контейнерите – не;
 Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води от площадката
– не;
 Наличие на резервоари за съхранение – не;
 Наличие на адсорбенти за събиране на разливи – да;
Площадката за временно съхраняване на опасни отпадъци отговаря на изискванията
на Приложение 2 към чл.12 на „Наредба за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци“, приета с ПМС №53/19.03.1999г.
(обн. в ДВ., бр.29/1999г.).
II.2.3.3. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на община
Лозница извън площадките на предприятията, местонахождение, площ, вид
отпадък, рискове за човешкото здраве и околната среда
На територията на общината няма направено подробно изследване върху състоянието
на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване.
Намаляване на риска за околната среда и човешкото здраве, произтичащ от
съхранението на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност е от
съществено значение за екологичния баланс в общината. На територията на община
Лозница опасни отпадъци (пестициди) - 35,781 тона се съхраняват в складове в с. Тръбач.
Основен източник на почвено замърсяване и разрушаване е нерегламентираното
изхвърляне на различни отпадъци – битови, селскостопански, строителни. На територията
на общината при възникване на локални замърсявания със сезонни отпадъци от
домакинствата и строителни отпадъци, поради все още ниската екологична култура на
населението, общината предприема незабавни мерки за отстраняването им, като се
извършва почистване на тези локални замърсявания.
Няма действащи сметища на територията на община Лозница.
От 2009г. всички населени места от община Лозница са включени в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като депонирането на отпадъците се е
извършвало на общинското депо за неопасни отпадъци в с. Трапище, местност „Куза”,
отстоящо на 4 km западно от гр. Лозница. Старото общинско депо понастоящем не се
експлоатира, съгласно Заповед №276/16.07.2009г. на Директора на РИОСВ - гр. Русе е
закрито.
В рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в
сектор управление на отпадъците в регион Разград”, през 2010г. е изготвен технически
проект „Рекултивация на съществуващото общинското депо, община Лозница“ и
предстои осъществяване на проекта.
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Старо общинско депо за неопасни отпадъци в с. Трапище, м. „Куза”, община
Лозница

Старото общинско депо за неопасни отпадъци в с. Трапище, м. „Куза”, община
Лозница - топографска карта, М 1:50 000
Депото за неопасни отпадъци в с. Трапище, местност „Куза” е с GPS координати: Х
(позиция изток) = 26º33´38.80″; Y (позиция север) = 43º22´8.58″; LL (WGS84), BL и е
собственост на МЗХ-ДЛ/ДДС, Рег. номер Г0671IX, гр. София, МЗГ.
Общинското депо за неопасни отпадъци на община Лозница се е експлоатирало без
разрешение от 1982г. С Протокол от 13.01.1993г. на комисия, в изпълнение на Заповед
№552/22.12.1992г. на кмета на община Лозница се отрежда терена за общинското депо в с.
Трапище, местност „Куза”.
Депото е изградено върху част от имот №000086 в землището на с. Трапище с
ЕКАТТЕ 73002 върху земи с начин на трайно ползване „дървопроизводствена площ”, от
които 8,171 dka са отредени за сметище. Фактически заетата площ от депото е около 12
dka.
Отреденият терен за депото е разположен във върховата част на суходолие със
заоблени форми на билната част и склоновете, които са залесени горски масива от дъб и
габър и дъб и акация. Депото отстои на 4 km западно от гр. Лозница и граничи на изток и
запад с черен полски път (имоти №№000164 и 000124, собственост на община Лозница);
на север – широколистна гора (имот №000056, собственост на община Лозница) и на юг –
II клас път от Републиканската пътна мрежа (№000198, собственост на Държавата).
Транспортният достъп до депото е по II клас път от Републиканската пътна мрежа (пътя
Лозница – Попово), чрез отклонение на север около 50 m по черен общински път. Найниската кота на депонираните отпадъци е 256 m, а най-високата – 286 m.
В непосредствена близост до депото има земи от горския фонд и земеделски,
обработваеми земи. Последните са разположени източно от депото (от другата страна на
полски път). В близост до депото няма: жилищни (2,5 km от регулацията на гр. Лозница;
1,1 km от регулацията на с. Трапище – и двете разстояния са по въздушна линия), вилни и
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курортни зони, излетни комплекси, използвани за рекреационни нужди; предприятия и
складови бази на хранителната промишленост. Отстоянието на депото до най-близките
водни обекти (язовир „Съединение”) е 3,5 km.
На депото са се депонирали битови отпадъци, строителни и различни производствени
отпадъци (металолеене, консервна промишленост, шивашка промишленост). Има
обозначителни табели.
Няма документация за количеството и съставът на депонираните през годините
отпадъци. По експертна оценка количеството на депонираните през годините отпадъци
възлиза на 50 000 m3.
Местоположение на старото общинско депо, с. Трапище, м. „Куза“, община Лозница

Отредената площ на депото е 8,171 dkа, а фактически заетата площ на депото по
геодезична снимка възлиза на 18,6 dkа. Мощността на депонираните отпадъци е около 10
m. Оператор на депото е бил ОП „Лозстрой“, община Лозница, като се е водила отчетна
книга, съгласно изискванията на „Наредба №9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности“.
Отпадъците са се прибутвали и уплътнявали с булдозер, собственост на оператор на
депото. Откосите не са се запръстявали и на места отпадъците са се самозапалвали.
Депото е изградено на две нива – с относително подравнена и уплътнена горна
хоризонтална част и стръмен откос (около 40◦) към долната, която видимо не е
уплътнявана и граничи със залесения масив. Депонирането се е извършвало чрез
прибутване на отпадъците напред и запазване на достигната кота на подравнената част на
депото. За запръстяване са се ползвали земни маси от място. Съществува частична ограда
(от страната на пътя), целостта на която на места е нарушена. До депото има
безпрепятствен достъп на хора и животни: няма цялостна ограда, няма бариера, няма
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автоматична везна, няма охрана от оператора на депото. В зоната на депониране се е
провеждало ежемесечно запръстяване.
Депото не отговаря на действащата нормативна база на националното ни
законодателство – няма изграден дънен изолиращ екран; не се извършва отвеждане на
инфилтрата; няма изградена газоотвеждаща система и има пряк риск от замърсяване на
въздуха, повърхностните и подземните води, и почвите.
За ограничаване разпиляването на отпадъците се разчита единствено на
съществуващата естествена ограда – горскодървесна растителност. Депото е с изчерпан
капацитет.
Риск за замърсяване на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за
водопой на животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми,
за замърсяване на почви
Данни за количествените и качествените параметри на замърсяване на водите в
района на старото общинско депо отсъстват. Сметището се разполага в края на
платовидното издигане „Табакчи“. Геоложката основа е представена от водоупорните
отложения на кватернера и долната креда – глинест льос, мергели и глинести варовици,
което предполага замърсяването преди всичко на повърхностните води.
Депото се разполага във водосборната област на р. Съединенска, която е ляв приток
на р. Врана, поречие Камчия. Непосредствено на северозапад от депото започва стръмен
склон, по който замърсените инфилтрати от сметищното тяло се насочват към притоците
на р. Съединенска. Отсъствието на горен изолационен слой позволява инфилтриране на
около 20-25% от количеството на валежите. Тези обстоятелства налагат изграждането и
функциониране на мониторингова мрежа от пунктове за изясняване на вида, обхвата и
степента на замърсяване на повърхностните води в района на депото.
Селски депа (сметища) на територията на община Лозница
Във връзка с изпълнението на параграф 5, ал.1 от „Наредба №8/2004г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“,* в общината е преустановена
експлоатацията на всички съществуващи селски сметища, които нямат утвърдени планове
за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата. Общината е извършила
почистване на тези сметища.
*През 2013г. „Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“, е отменена с „Наредба
№6 от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци“ (изд. от министъра на
околната среда и водите, обн., ДВ, бр.80 от 13.09.2013г., в сила от 13.09.2013г.).
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Сметища по населени места в община Лозница
№
по Населено място
ред

Брой
сметища

с. Бели Лом
2с. Веселина

1
1

с. Гороцвет

2

Заети площи, дка

Вид на
отпадъците

Близост до
водоизточници и
пътища

Година на
образуване

Смесени
Смесени
Смесени
Смесени
Смесени
Смесени
Смесени

Не
До водоем
Не
До чешма
До река и път
Не
Не

1980г.
1983г.
1975г.
1975г.
1975г.
1975г.
1988г.

Смесени

Не

1975г.

Смесени

Не
До четвъртокласен
път
До водоем и
второкласен път
На 300м от
вододайна зона

1987г.

4с. Градина

2

с. Каменар

1

с. Крояч

1

с. Ловско

1

м. Яйкъна - 2 дка
м. Балаар алтъ - 2 дка
м. Крушака - 4 дка
м. Батаклъка - 2 дка
м. Патърлък - 2 дка
м. Каджаорман - 2 дка
м. Под селото - 5 дка
м. Голямата мера - 3
дка
м. Къшла - 3 дка

с. Манастирци

1

4 дка

Смесени

с. Манастирско

1

м. Таке алтъ - 3 дка

Смесени

с. Сейдол

1

м. До язовира - 4 дка

Смесени

с. Синя вода

2

м. Пъндъклък - 4 дка

Смесени

Не

1978г.

м. Карши - 2 дка

Смесени

До водоем

1978г.

с. Студенец

1

с. Трапище

2

с. Тръбач
с. Чудомир

1
1

м. Пунарджик - 3 дка
м. Оземлените - 2 дка
м. Марата - 2 дка
м. Бюлюкляр - 2 дка
м. Карачлък - 1,5 дка

Смесени
Смесени
Смесени
Смесени
Смесени

Не
Не
Не
До река
Не

Неизвестна
1980г.
1980г.
1988г.
1980г.

1992г.
Неизвестна
Неизвестна

II.2.3.4. Системи за управление на МРО в община Лозница
Йерархията за управление на отпадъците налага ограничаване на депонирането на
отпадъци и въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци, с цел
оползотворяване и насърчаване на рециклирането им.
Отпадъци от опаковки (хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал)
На 28.06.2010г. община Лозница е сключила договор с „Булекопак” АД - гр. София за
срок от три години (до 31.12.2013г.), относно изграждане и управление на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки. По-късно между община Лозница и
„Булекопак” АД е сключено Допълнително споразумение №2 за удължаване срока на
договора до 31.12.2018г.
Съгласно сключения договор ООп организира на територията на община Лозница
система за разделно събиране, временно съхранение, предварително третиране и
транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани на територията на общината от
домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за
обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.
Понастоящем в община Лозница, разделното събиране на отпадъци от опаковки хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, обхваща всички населени места в общината.
Общият брой на точките в община Лозница е 42 в които са разпределени общо 97
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контейнера - по 1 зелен и по 1 или 2 жълти контейнера и цветни чували от 120 л., чиито
брой е определен от броя на домакинствата за населените места в общината - с. Крояч, с.
Манастирци и с. Тръбач (за които събирането на отпадъците се извършва кампанийно при
заявен интерес и след определен график от кметствата). Системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки на територията на общината е реализирана с два вида контейнера от
тип „Бобър” с капацитет 1.1 м³ както следва:
 С жълт цвят за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални
опаковки;
 Със зелен цвят за събиране на отпадъци от стъклени опаковки;
Местата за разполагане на контейнерите за разделно събиране са определени от
общината и съгласувани с ООп на отпадъците от опаковки.
Обхванати населени места в системата за разделно събиране и места за
разполагане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки
№

Населено място/точки с разположени
цветни контейнери за разделно
събиране на отпадъци от опаковки

Контейнери тип
жълт

зелен

1,1 м³

1,1 м³

гр. Лозница
1.

ул. Яне Сандански

1

1

2.

ул. Дружба, пощата

1

1

3.

ул. Васил Левски (община)

1

1

4.

ул. Дружба, тото пункт

1

1

5.

ул. Дружба, ДСК

1

1

6.

ул. Дружба, РАЙ ЗИНО

1

1

7.

ул. Вапцаров

1

1

8.

ул. Дружба, хотела

1

1

9.

ул. П. Кубадински, хладилника

1

1

10.

ул. Сакар

1

1

11.

ул. Христо Ковачев

1

1

12.

ул. Христо Ботев

1

1

1

1

13

13

13.
ул. П. Кубадински, триъгълника
ОБЩО за гр. Лозница
с. Бели Лом
14.

магазин на главната улица

2

1

15.

магазин на главната улица

2

1

16.

магазин на главната улица

1

1

1

1

17.

ул. "Цариградско шосе" № 9
с. Веселина
18.

до училището

2

1

19.

Кметството

2

1

20.

магазин на главната улица

2

1

21.

ул. "Дунав" № 25 /до чешмата/

22.

ул. "Розова Долина" № 27
с. Гороцвет
23.

Кметството

1

1

1

1

2

1
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с. Градина
24.

Кметството

25.

ул. "Вапцаров" № 57
с. Каменар

1

1

1

1

26.

Кметството

1

1

27.

магазин на главната улица

2

1

28.

Кметството

1

1

29.

магазин на главната улица

1

1

2

1

главна улица - срещу кметството

1

1

Кметството

1

1

1

1

2

1

с. Ловско

30.

ул. "Околовръстна" № 38
с. Манастирско
31.
с. Сейдол
32.

33.
училище
с. Синя вода
34.

Кметството

35.

магазин на главната улица

2

1

2

1

1

1

1

1

магазин на главната улица

2

1

магазин на главната улица
с. Чудомир

2

1

1

1

1

1

42

29

36.

ул. "Ал. Стамболийски" № 10
с. Студенец
37.

Кметството

38.

ул. "Камчия"
с. Трапище
39.
40.
41.
42.

Кметството

детска градина
ОБЩО в селата на община Лозница

Разделно събраните отпадъци от опаковки – хартия, картон, пластмаса, стъкло и
метал от ООп - „Булекопак” АД, гр. София се транспортират за сепариране до инсталация
за предварително третиране на отпадъци от опаковки, собственост на ООп с
местонахождение гр. Шумен, ул. „Мадара” №42, където отпадъците подлежат на
предварително третиране. Така, транспортираните отпадъци от хартиени, пластмасови и
метални опаковки, събрани чрез системата за разделно събиране се претеглят на
електронна везна, след което се разтоварват и подават към сепариращата инсталация.
Следва ръчно сортиране по видове хартии, полимери и по цветове, като ръчно се отделят
алуминиевите опаковки, а стоманените се отнемат от общият поток автоматично с
помощта на разположен в края на поточната лента магнитен сепаратор. Същевременно за
по-нататъшно третиране се отделят другите рециклируеми и нерециклируеми суровини,
различни от хартия, пластмаси и метали. След сортирането, всеки отделен вид хартия,
пластмаса и различните метали се балират поотделно. Получените пресовани бали се
складират временно до извозването им до преработвателно предприятие. Отпадъците,
неподлежащи на рециклиране с характер на битови отпадъци се събират в специален
контейнер и се предават за обезвреждане чрез депониране на Регионалното депо за
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неопасни отпадъци - гр. Разград. Подлежащите на рециклиране отпадъци от опаковки се
предават за оползотворяване от ООп - „Булекопак” АД, гр. София на фирма „Метарекс”
ООД, която е една от водещите български компании за изкупуване, обработка, преработка,
рециклиране и търговия с отпадъци от черни и цветни метали, електронни и електрически
отпадъци, пластмасови отпадъци, хартиени отпадъци, стъклени отпадъци и много други.
Събирането на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва от ООп по
определен график: жълти контейнери (опаковки от хартия и картон, пластмаси и метали) 2 пъти месечно; зелени контейнери (опаковки от стъкло) - 2 пъти месечно.
Транспортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки се извършва от ООп, чрез
специализирана техника, пригодна за контейнерите за разделното събиране, както и за
цветните чували, осигурени за по-малките населени места, като при извозването няма
смесване на отпадъците от различните контейнери.
За периода 2010-2014г. общото количество на разделно събраните отпадъци от
опаковки (хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло) възлиза на 148,4 т, от които:
хартиени и картонени опаковки – 52,7 т; стъклени опаковки – 69,1 т; пластмасови опаковки
– 24,4 т и метални опаковки – 2,1 т.
За периода 2010-2014г. количеството на предадените за оползотворяване отпадъци от
опаковки възлиза на 140,1 т, от които: хартиени и картонени опаковки – 51,5 т; стъклени
опаковки – 63,2 т; пластмасови опаковки – 24,1 т и метални опаковки – 1,3 т.
За периода 2010-2014г. количеството на предадени за обезвреждане отпадъци от
опаковки възлиза на 8,3 т, от които: хартиени и картонени опаковки – 1,2 т; стъклени
опаковки – 5,9 т; пластмасови опаковки – 0,3 т и метални опаковки – 0,8 т.
На територията на общината няма частни изкупвателни пунктове за хартиени
отпадъци, пластмаси, метали и стъклени отпадъци от опаковки.
Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
В община Лозница, НУБА се събират разделно, съгласно сключен договор на
15.05.2012г. с „Трансинс Батери“ ООД - гр. Варна. Срокът на продължителност на
договора е пет години. Подизпълнители на организацията по оползотворяване извършват
събиране, транспортиране и обслужване на съдовете за разделно събиране на НУБА.
Община Лозница е определила местата за разполагане на съдовете за разделно събиране на
НУБА.
Места за разполагане на съдовете за разделно събиране на НУБА
№

Населено
място
гр. Лозница
гр. Лозница
гр. Лозница
с. Бели Лом
с. Веселина
с. Градина
с. Ловско
с. Манастирци
с. Сейдол
с. Синя вода
с. Синя вода
с. Трапище
с. Тръбач
с. Чудомир

Адрес
ул. „Дружба“ №4
ул. „Дружба“ №14
ул. „Дружба“ №24
ул. „Цариградско шосе“ №33
ул. „Тунджа“ №2
ул. „Н. Й. Вапцаров“ №35
ул. „Стара планина“ №17
ул. „Ал. Стамболийски“ №36
ул. „Родопи“ №6
ул. „Ал. Стамболийски“ №6
ул. „Н. Й. Вапцаров“ №13А
ул. „Хр. Ботев“ №11А
ул. „Венелин“ №11
ул. „Добрич“ №2А

Бр.
съдове
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
89

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
В общината се прилага система за разделно събиране и временно съхранение на
ИУЕЕО, което се предава за последващо предварително третиране, рециклиране и
оползотворяване. Общината е сключила договор на 15.05.2012г. с организацията по
оползотворяване „Трансинс Технорециклираща Компания“ АД - гр. Варна. Срокът на
продължителност на договора е пет години. Организацията по оползотворяване извършва
събирането на ИУЕЕО, като в момента в който има събрано количество отпадъци от
ИУЕОО, общината уведомява ООп за да транспортира разделно събраните отпадъци.
Община Лозница е определила местата за разполагане на съдовете за разделно събиране на
ИУЕЕО и излезли от употреба флуоресцентни лампи, които са съобразени с броя на
жителите в гр. Лозница, т.е тези места са на ул. „Дружба“ №21 и на ул. „В. Левски“ №6.
В община Лозница през 2012г. са събрани и предадени за третиране на ООп
„Трансинс Технорециклираща Компания” АД - 1,700 тона излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване.
Излезли от употреба гуми (ИУГ)
В община Лозница се събират разделно ИУГ, съгласно сключен договор на
15.05.2012г. с „Трансинс Авторециклиращ Консорциум“ АД - гр. Варна и се предават за
рециклиране. Срокът на продължителност на договора е пет години. Със заповед на кмета
е определено мястото за разделно събиране на ИУГ на територията на общината - гр.
Лозница (ул. „Н. Й. Вапцаров“ №12).
Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
Община Лозница е извършила необходимите действия за сключване на договор с
организация по оползотворяване на ИУМПС, която притежава необходимите разрешения
по чл.35 от ЗУО, като чрез обява общината информира редовно обществеността за дните
на провеждане на кампаниите за събиране на ИУМПС. В Общината се прилага система за
разделно събиране и оползотворяване на ИУМПС, съгласно сключен договор на
25.04.2013г. с организацията по оползотворяване „Българска рециклираща компания“ АД –
гр. София. Срокът на продължителност на договора е пет години.
Отработени масла
На територията на община Лозница понастоящем няма площадка за предаване на
отработени масла, поради което е необходимо общината да осигури най-малко едно място
за смяна на отработени масла и да сключи договор с организация по оползотворяване,
относно организирането и управлението на дейностите по събиране, транспортиране,
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла на територията на
общината.
II.2.3.5. Тенденции
Генерирането на битовите отпадъци у нас през следващите години ще бъде в
зависимост от производството и потреблението на продуктите и изделията и постепенно
ще се доближава до нормите на натрупване в другите европейски страни.
Измененията и морфологичния състав на битовите отпадъци, предназначени за
депониране, ще бъдат резултат от предприети мерки за отваряне на пазара за отпадъци
като стъкло, пластмаса, хартия и др.
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II.2.3.6. Законодателна рамка и отговорно звено за управление на отпадъците в
община Лозница
Наредба №6 за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
предотвратяването,
оползотворяването
и
обезвреждането
на
битови,
строителни,
производствени и масово разпространени отпадъци на територията на
община Лозница“, 2006г. (приета с Решение на ОбС №252, Протокол
№26/20.02.2006г., на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците и
чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
актуализирана с Протокол №31/29.06.2006г. - Решение №290)
Съгласно Наредбата в община Лозница се събират, извозват и обезвреждат следните
видове отпадъци:
 ТБО от домакинствата и стопанските обекти;
 Строителни отпадъци и излишни земни маси;
 Производствени отпадъци;
 Масово разпространени отпадъци;
С Наредбата са определени реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т. ч.
разделянето, превозването, претоварването, обезвреждането и оползотворяването на
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци, както и заплащането на
съответните услуги, съгласно действащите закони. Наредбата, определя задълженията,
отговорностите и взаимоотношенията между Общината и специализираните общински или
частни фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозването на ТБО
(твърдите битови отпадъци) и уличното почистване на улиците, площадите, алеите,
парковете, градините, спирките на обществения транспорт и на другите обществени места
в общината. С наредбата са определени задълженията на ръководителите на всички
учреждения, обществени и стопански организации, търговски обекти, държавни и частни
фирми или дружества, банки, читалища, учебни заведения, здравни заведения, домсъвети,
собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение
на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради,
дворове и прилежащите им територии.
В раздел втори „Права и задължения на кмета на общината“ са описани
конкретните задължения и отговорности на органите на местно ниво. Съгласно чл.3(1) от
Наредбата, Кметът на Общината:
 Планира, организира и контролира цялата дейност по третирането на битовите и
строителните отпадъци и поддържането на чистотата на територията на общината
в съответствие със санитарно-хигиенните и екологични изисквания;
 Организира и контролира изпълнението на раздел „Управление на дейности с
отпадъци” към Общинската програма за опазване на околната среда;
 Определя границите на районите, включени в системата на организирано
поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния
район и честотата на сметоизвозване;
 Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по
поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци, в т.ч. и
преференциални такси за районите, в които се извършва разделно събиране;
 Осигурява необходимите съдове за съхраняване на битовите отпадъци –
контейнери, кофи и други;
 Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до целта или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
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 Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
 Избор на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации
или съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
 Разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки,
като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за
разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
 Организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от
употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
 Организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезлите от
употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
 Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/ или
създаване на незаконни сметища;
 Определянето на места за смяна отработени моторни масла и информиране на
обществеността за това;
 Определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба
батерии;
 Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на
населените места с широко обществено участие;
 Използва разнообразни форми и средства за информиране на гражданите,
фирмите, търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на
Наредбата;
Кметът на общината може да упълномощава свой заместник - кмет, кметове и
кметски наместници на населени места за правата и задълженията си посочени по-горе.
Съгласно чл.30 от Наредбата, Кметът на Общината:
 Определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори на територията на общината, без да възпрепятства
дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване или с
ПУДООС, и/или на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;
 Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за
употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране,
рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;
 Кметът на общината извършва споменатите по-горе дейности в следните случаи:
- Когато производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори
разполагат елементите от системата за разделно събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори върху общински имот;
- Когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и
временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и
предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване
и/или обезвреждане със:
а) Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и
акумулатори;
б) Производители и/или вносители на батерии и акумулатори, които изпълняват
задълженията си по тази наредба индивидуално, или
в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда;
 За извършване на дейностите по-горе, кметът на общината сключва договори с
лицата споменати по-горе;
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Съгласно Наредбата, Общината разработва и осигурява прилагането на система за
разделно събиране на излезли от употреба лампи от домакинства и от лицата, извършващи
продажба на лампи на крайни потребители на територията и, както и местата за
събирателните пунктове за излезли от употреба пневматични гуми се съгласуват с
общината и изграждането им е задължение на лицата, получили разрешение по ЗУО за
съответната дейност.
Съгласно чл.38 от Наредбата, Кметът на общината:
 Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно
съхраняване на ИУМПС на територията на общината;
 Организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на
площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за
разкомплектуване;
 Кметът на общината извършва по-горе споменатите дейности в случаите, когато
производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно
съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с
организация по оползотворяване или с предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда, или с производители и вносители на МПС, които
изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално;
 За площадките за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината
се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на
общината за година;
Контролът по чистотата в цялата община се извършва от кмета на общината, зам.
кмет, кметовете и кметските наместници по кметства, длъжностни лица, определени от
кмета на общината. При нарушаване разпоредбите на Наредбата, виновните лица се
наказват със съответните глоби, чиито размер се определя в зависимост от констатираното
нарушение, описано в наредбата.
Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Лозница“ (доп. и изм. с Решение на
ОбС №262/09.07.2014г.)
Механизмът за финансиране изпълнението на задълженията на общините по
управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е
регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Събирането на такса “битови
отпадъци” и постъпването й в бюджета на общината е регламентирано с приетата
„Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Лозница“. С наредбата се уреждат отношенията, свързани с
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на
физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на
община Лозница. Въведена е такса „битови отпадъци“, която е основният механизъм за
покриване на разходите за дейностите с битови отпадъци. Таксата се заплаща за услугите
по събирането, извозването и обезвреждането в депа, както и за поддържането на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата
се определя по реда на чл.66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;
чистота на териториите за обществено ползване. Не се събира такса „битови отпадъци” за:
 Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината
или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по
образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината
по местонахождението на имота;
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 Поддържане чистотата на територията за обществено ползване – когато услугата
не се предоставя от общината;
 Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и
други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива;
 Услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната;
Таксата се заплаща от собственика на имота, от ползвателя или от концесионера.
Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския
съвет въз основа на одобрена план – сметка, включваща необходимите разходи за:
 Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и
други;
 Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване;
Такса „битови отпадъци“ се събира в звено „МТД” към община Лозница.
Общинският съвет – Лозница определя размера на „такса битови отпадъци“ при
спазване на следните принципи:
 Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 Създаване на условия за разширяване предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество;
 Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на таксата;
Такса „битови отпадъци“ в община Лозница
В община Лозница определянето на такса „битови отпадъци“ е пропорционално в
промили на база данъчна оценка и отчетна стойност на имота. При този подход се следва
практиката, прилагана за жилищните имоти на гражданите и предприятията, като се
определят промили за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на отпадъците на
депа или други инсталации и съоръжения, както и за поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. През 2016г. размерът на такса
„битови отпадъци“ е променен спрямо предходните години, като начисляването и
заплащането и е съгласно Решение №20 на ОбС – Лозница по Протокол №3/28.12.2015г.:
 За недвижими имоти на физически лица се определя в размер на 5.31 на хиляда
върху данъчната оценка на имота за всички населени места в община Лозница –
град Лозница и селата Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Градина, Каменар, Крояч,
Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя вода, Студенец, Трапище,
Тръбач и Чудомир, в т.ч.:
- Сметосъбиране и сметоизвозване - 2,2 на хиляда;
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 1,0 на
хиляда;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 2,11 на хиляда;
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 За недвижими имоти и земя на юридически лица се определя в размер на 6,85 на
хиляда върху по-високата между отчетната стойност на ДМА и данъчната
оценка, в т.ч.:
- Сметосъбиране и сметоизвозване - 3,16 на хиляда;
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползва – 0,83 на
хиляда;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 2,86 на хиляда;
 За недвижими имоти на физически лица, намиращи се извън районите, в които е
организирано сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци се определя в
размер на 3,11 на хиляда върху отчетната им стойност, в т.ч.:
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 1,0 на
хиляда;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 2,11 на хиляда;
 За недвижими имоти на юридически лица, намиращи се извън районите, в които е
организирано сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци се определя в
размер на 3,69 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност на
ДМА и данъчната оценка, в т.ч.:
- Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 0,83 на
хиляда;
- Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - 2,86 на хиляда;
Обезпечения за покриване на последващи разходи за затваряне на депото и
отчисления за депониране на отпадъци (т.нар. отчисления по чл. 60 и чл.64
от ЗУО)
Този финансов инструмент се прилага в страната от 1 януари 2011г. съгласно
действащия по това време Закон за управление на отпадъците. Новият Закон за управление
на отпадъците (обн., ДВ., бр.53/13.07.2012г., в сила от 13.07.2012г.), с разпоредбите на
чл.60 и чл.64., отново въведе този финансов инструмент. С „Наредба №7 от 19 декември
2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изискван при депониране на отпадъци“ (обн. ДВ., бр.111/27.12.2013г.) се
уреждат реда и начина за:
 Определяне размера на обезпечениeто по чл.60, ал.1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и за предоставянето му при извършване на дейност по
обезвреждане на отпадъци чрез депониране;
 Разходване на натрупаните през експлоатационния период средства по чл.60, ал.1
ЗУО за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на
площадките на депата за отпадъци;
 Определяне размера на отчисленията по чл.64 ЗУО и реда за предоставянето им
при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране на
регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депо за неопасни
отпадъци с друг произход (когато отпадъците са от строителство и разрушаване);
Обезпечения по чл.60 от ЗУО - правят се за всеки тон депонирани отпадъци. За
извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик
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на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на депото. Целта на обезпеченията е в периода
на експлоатация на съответното депо да се акумулира финансов ресурс, който
собственикът на депото да използва за неговото закриване и рекултивация, след
изчерпване на капацитета му. Обезпеченията могат да бъдат под формата на:
 Месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято
територия се намира депото, или
 Месечни отчисления в банкова сметка със специално предназначение, блокирана
за периода до приключване и приемане на мерките по закриване и
следексплоатационни грижи на площадката на депото, с изключение на случаите,
когато е разрешено тяхното ползване от директора на РИОСВ, или
 Банкова гаранция в полза на съответната РИОСВ на територията, на която се
намира депото;
Размерът на обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на
площадката на депото в левове на тон отпадък се определя от собственика на депото
(общината) въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация по
формули, представени в приложението към Наредба №7.
В случай, че събраните средства в сметката в РИОСВ на общината са недостатъчни за
приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на
депото, общината осигурява остатъка от средствата. Когато след приключване на
дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото останат
средства на общината в сметката в РИОСВ, същите подлежат на възстановяване на
общината за извършване на дейности по управление на отпадъците.
Обезпечения по чл.60 от ЗУО в РИОСВ – гр. Русе на община Лозница са в размер на
3,86 лева за всеки тон депониран отпадък, като за 2013г. са отчетени 5 162,14 лв., а за
2014г. са отчетени 6 757,51 лв.
Отчисления по чл.64 от ЗУО (екотакса за депониране) – правят се за всеки тон
депонирани отпадъци. За обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за
неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и по
ред, определени с Наредба №7. Отчисленията се определят в левове за един тон
депонирани отпадъци и се превеждат от собственика на депото ежемесечно по банкова
сметка за чужди средства на РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Целта на
отчисленията е натрупване на средства, както за изграждане на нови съоръжения за
третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на
нормативните изисквания, така и за извършването на последващи експлоатационни
разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци.
Целта на отчисленията като икономически инструмент е да стимулират общините да
намалят количествата на депонираните отпадъци за сметка на рециклираните и
оползотворени отпадъци и да се натрупат средства за изграждане на инфраструктура за
третиране на отпадъците.
Отчисленията се заплащат от общините, когато са собственици както на депо за
битови, така и на депо за строителни отпадъци. Изискването важи за:
 Регионални и общински депа за неопасни отпадъци, отговарящи на изискванията
на „Наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа
и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци“ и притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на глава
седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда, или разрешение,
издадено по реда на чл.37 ЗУО;
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 Съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, които функционират след
2009г., до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо,
определено в Националната програма за управление на отпадъците;
 Общински депа за инертни отпадъци, когато отпадъците са от строителство и
разрушаване на сгради;
Размерът на отчисленията за битови отпадъци се намалява, когато целите в региона
са изпълнени от общините, както следва:
 С 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране;
 С 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови
биоразградими отпадъци;
 Намаленията в размера на отчисленията се прилагат независимо едно от друго;
Отчисления по чл.64 от ЗУО в РИОСВ – гр. Русе на община Лозница за 2013г. са в
размер на 15 лева за всеки тон депониран отпадък и са отчетени 17 667,00 лв., а за 2014г. са
в размер на 22 лева за всеки тон депониран отпадък и са отчетени 25 151,94 лв.
Отговорно звено за управление на отпадъците в община Лозница
Административното и контролно звено, отговорно за дейностите по управление на
отпадъците в общината – събиране и отчитане на информация и извършване на контролна
дейност за констатиране на нарушения в тази област е Дирекция „Местно развитие и
екология, устройство на територията и стопански дейности” от Специализираната
администрация в община Лозница. В дирекцията работят общо 13 служители, в т.ч
Директор на дирекция, Ст. експерт /ОбС/ - 2 души, Гл. специалист – районни техници – 2
души, Гл. специалист „Търговия”, Гл. специалист „СС”, Гл. специалист „Транспорт”, Гл.
експерт, Ст. експерт – 2 души, Гл. специалист и Мл. специалист.
Директорът на дирекция „Местно развитие и екология, устройство на
територията и стопански дейности”, отговаря за всичко свързано с управлението на
отпадъците на територията на общината - събирането, обработката и отчитането на
информацията, опазване на околната среда, кандидатстване по програми и проекти по
Оперативни програми и фондове на ЕС, както и за извършване на контролни дейности за
констатиране на нарушения в тази област. В изпълнение на тези дейности, директора на
дирекцията се подпомага от служителите в дирекцията - Гл. експерт, Ст. експерт, Гл.
специалист и Мл. специалист, които организират, координират и контролират
изпълнението на дейностите по управление на отпадъците и в чийто функции са включени
и задължения по прилагане на екологичната нормативна уредба. За констатираните
нарушения от извършвания контрол се съставят протоколи и актове за установяване на
административните нарушения, както и се налагат санкции. Упълномощените със заповед
на кмета длъжности лица водят превантивен контрол за недопускане на големи отклонения
от съществуващата организация за събиране, транспортиране и обезвреждане на
отпадъците, както и правят предложения за подобряване на организацията. Актове се
съставят и от представители на РИОСВ – гр. Русе, за замърсени терени и неправомерно
изхвърляне на отпадъци и за нарушения на наредбите, приети от Общинския съвет –
Лозница.
ИЗВОДИ:
В общината не е въведена система за разделно събиране на биоразградими
отпадъци и биоотпадъците се събират в контейнерите за битовите отпадъци и по
този начин в последствие се депонират на Регионалното депо за неопасни
отпадъци – гр. Разград;
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Съгласно „Националният стратегически план за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране
(2010-2020)“, населените места в община Лозница, попадат в категория „Райони
„Тип В“ - т.е. под 3 000 жители, като този район се оценява с висок потенциал за
въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и е задължително
въвеждането на зелено компостиране;
Общината е извършила действия за минимизиране на биоразградимите битови
отпадъци с въвеждане на фамилно компостиране в компостери;
Генерираните строителни отпадъци от ремонтната дейност на домакинствата се
изхвърлят в контейнерите за смесени битови отпадъци и по този начин постъпват
съвместно с тях и се депонират на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр.
Разград, т.е общината не ги оползотворява, тъй като се депонират;
На територията на общината има изградена система за разделно събиране на
масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, НУБА, ИУЕЕО, ИУГ и
ИУМПС), като само отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти не се
събират разделно;
Редовно се поддържа чистотата на населените места на територията на общината,
като ОП „Лозстрой” извършва дейностите по почистване на местата за
обществено ползване, снегопочистване и зимно поддържане;
В организираното сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати всички
населени места в общината, т.е процента на населението обхванато от тази
услуга е 100%;
Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на смесените битови отпадъци са
обезпечени с необходимите съдове за събиране и сметоизвозваща техника и е
осигурена необходимата честота на извозване, с която не се допуска препълване
на контейнерите;
Наложителна е бърза подмяна на амортизираните транспортни средства, които са
в експлоатация над 25 години и които представляват 50% от използваната
техника;
Постигната е икономическа ефективност и екологосъобразност при събиране,
транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци на територията на
общината – от 2010г. организирано събраните твърди битови отпадъци от всички
населени места на територията на общината се обезвреждат чрез депониране на
Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград;
Няма действащи сметища на територията на община Лозница, като при
възникване на локални замърсявания със сезонни отпадъци от домакинствата и
строителни отпадъци, поради все още ниската екологична култура на
населението, общината предприема незабавни мерки за отстраняването им, като
се извършва почистване на тези локални замърсявания;
За опазване на околната среда в общината, предстои рекултивация на старото
общинско депо в с. Трапище, местност „Куза”;
Необходимо е въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими и
биоотпадъци и осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделното
им събиране, както и изграждане на инсталация за открито компостиране на
биоразградими отпадъци на територията на общината;
Необходимо е изграждане на площадка за временно съхранение на строителни
отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и отпадъците от строителни
и разрушителни дейности на които общината е Възложител;
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Необходимо е организиране и управление на дейностите по събиране,
транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на
отработени масла на територията на общината;
Предлагането на услугите по сметосъбиране, транспортиране и обезвреждане на
битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване във всички населени места в общината е на добро и социално поносимо
ниво;
Засилване контрола върху опазването на околната среда и повишаване на
екологичната култура на населението;
II.2.4. Почви и нарушени терени
Законодателство по опазване на земите и почвите
„Закон за почвите“(ЗП) (обн. ДВ., бр.89/06.11.2007г., изм. бр.66/26.07.2013г.) - този
закон урежда обществените отношения, свързани с опазването на почвите и техните
функции, както и тяхното устойчиво ползване и трайно възстановяване като компонент на
околната среда.
„Наредба №3 от 1 август 2008г. за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите“ (обн. ДВ., бр.71/12.08.2008г.) - с наредбата се определят нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите и изискванията за вземане и
изпитване на почвени проби за определяне съдържанието на вредни вещества. Нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите се определят въз основа на оценка на
риска за околната среда и човешкото здраве в три нива - предохранителни концентрации;
максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации. За определяне
съдържанието на вредни вещества в почвите се вземат и изпитват почвени проби по
методи съгласно български или международни стандарти, а ако няма такива - по
валидирани вътрешноведомствени методи. Вземането и изпитването на почвени проби се
извършва от акредитирани лаборатории.
„Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва,
необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните
възстановителни мероприятия“ (обн. ДВ., бр.15/16.02.2007г.) - с наредбата се определят
реда и начина за провеждане на инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена
почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните
възстановителни мероприятия. Инвентаризацията и проучванията на площи се извършват с
цел да се определят площите със съмнение за замърсяване на почвите и площите с
доказано замърсени почви, които да бъдат подложени на мерки за въздействие.
Информацията, събрана при извършването на инвентаризацията, проучванията и
провеждането на мерки за въздействие, се въвежда и поддържа в публичен регистър.
Създаването, поддържането и актуализирането на регистъра се извършва в ИАОС.
Информация за площи със съмнение за замърсяване се получава от регионалните
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).
„Наредба №4 от 12 януари 2009г. за мониторинг на почвите“ (обн. ДВ.,
бр.19/13.03.2009г.) - с наредбата се урежда реда за провеждане на мониторинг на почвите
чрез създаване на Национална система за мониторинг на почвите (НСМП). Тази система е
част от Националната система за мониторинг на околната среда и включва събиране,
оценка и обобщаване на информация за почвите, както и поддържането на информационна
система за състоянието на почвите и тяхното изменение. НСМП има за цел оценка на
актуално състояние на почвите, своевременно идентифициране, анализ и прогнозиране
развитието на процесите по чл.12 от „Закона за почвите“ (ЗП). НСМП предоставя
информация за провеждане на ефективна национална политика и обслужва обществените
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нужди от информация за състоянието на почвите и тяхното изменение. НСМП е
национално организирана система и дава оценка за състоянието на почвите и тяхното
изменение за територията на цялата страна. НСМП включва - схеми за мониторинг на
почвите; индикатори за анализ и оценка на състоянието на почвите и тяхното изменение и
информационна система за състоянието на почвите и тяхното изменение.
„Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт“ (обн. ДВ.,
бр.89/22.10.1996г., изм. ДВ., бр.30/22.03.2002г.) – съгласно наредбата, рекултивацията на
нарушени терени обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански,
горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на
нарушените терени и до подобряване на ландшафта. С рекултивацията се възстановява
годността на земята за земеделско или горскостопанско ползване, а при невъзможност се
създава друг вид ползване, като се оформя подходящ ландшафт.
Схеми за мониторинг на почвите и индикатори за оценка състоянието на
почвите
Националната система за мониторинг на почвите (НСМП) - включва схеми за
мониторинг на почвите; индикатори за анализ и оценка на състоянието на почвите и
тяхното изменение и информационна система за състоянието на почвите и тяхното
изменение. Схемите за мониторинг на почвите и индикаторите за оценка на състоянието на
почвите, съгласно чл.10, ал.1 и чл.11, ал.1 на „Наредбата за мониторинг на почвите“ са
утвърдени със Заповед №РД-619/15.09.2009г. на Министъра на околната среда и водите.
Оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение се извършва чрез индикатори оценка на състоянието на почвите и тяхното изменение на национално ниво (извършва се
от изпълнителния директор на ИАОС); и оценка на състоянието на почвите и тяхното
изменение на регионално ниво (извършва се от директора на РИОСВ за територията на
съответната РИОСВ). НСМП е организирана на три нива: първо ниво - широкомащабен
мониторинг и включва наблюдения в равномерно разпределена мрежа; второ ниво интензивен мониторинг на локално проявени процеси и включва наблюдение на процесите
по чл.12 на Закона за почвите; трето ниво - мониторинг на локални почвени замърсявания
и включва наблюдение на процеси по чл.20 на Закона за почвите.
Схеми за мониторинг на почвите - разработват се по нива на наблюдение и включват
- пунктове и/или полигони на наблюдение; параметри на наблюдение; периодичност на
наблюдение; метод за вземане на почвени проби; метод за анализ (изпитване) на почвени
проби; контрол качество на данните; формуляр за събиране на първични данни за пункта;
техническо оборудване за пробовземане и анализ; логистика на процеса.
Индикатори за оценка на състоянието на почвите - оценката на състоянието на
почвите и тяхното изменение се извършва чрез индикатори.
Пунктове и/или полигони на наблюдение - ниво І (систематична мрежа)
Приложение 1 „Мрежа за мониторинг на почвите - І ниво“ - широкомащабен мониторинг

Характеристика

Параметри на наблюдение

Брой
пунктове
–
407
бр.,
разположени в равномерна мрежа 16х16
км,
земеделски
земи
(използвана земеделска площ). За
избор на точното местоположение са
спазени изискванията - отстояние от
пресечна точка на не повече от 2 км;
избор на почвено различие и начин

- Почвена реакция – CaCl2;
- Електропроводимост;
- Биогенни елементи (общ азот,
общ фосфор, нитратен азот);
- Органично вещество (общ С,
органичен С);
- Обемна плътност;
- Тежки метали – (рН (Н2О),

Периодичност на
наблюдение
През 5 години, сезон
– есен;
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на ползване да съответства
съответната
пропорция
национално ниво.

на
на

гранулометричен състав, Zn, Cu, Pb,
Cd, Ni, Co, Cr, As, Hg);
- Устойчиви
органични
замърсители
(РАН16,
РСВ-6,
хлорорганични пестициди);

Пунктове и/или полигони на наблюдение - ниво II на процеси с регионално проявление
(извършва се само наблюдение на процесите - вкисляване, засоляване и ерозия)
Приложение 2 „Мрежа за мониторинг на почвите - ІІ ниво, вкисляване“ - регионално проявление на
процесите - вкисляване
Приложение 3 „Мрежа за мониторинг на почвите - ІІ ниво, засоляване“ - регионално проявление на
процесите - засоляване

Характеристика
Брой полигони – 58 бр., всеки един е
подбран в основни райони на
проявление
на
процеса,
представителни по отношение на
най-важните агро-почвени групи с
потенциално
кисели
почви
и
съответното почвено различие.
Брой полигони – 12бр., като всеки
един е подбран в основни райони на
проявление
на
процеса,
представителни по отношение на
конкретния район на засоляване и
съответното почвено различие.

Наблюдение, оценка и прогноза на
процесите на ерозията - водна и
ветрова
се
извършва
чрез
специализирани
математически
модели (USLE и WEM).

Периодичност на
наблюдение
Вкисляване
През 1-2-3 и 4 години
зависимост
от
- Вредна киселинност – (рН (KCl); в
- Обменни йони (H+, Al3+, Mn2+, почвеното различие,
сезон – есен;
Ca2+, Mg2+);
- Степен на наситеност на почвите
с бази;
Параметри на наблюдение

Засоляване
Два пъти в годината,
сезон - пролет и есен;
Почвени проби
- рН (H2O);
- Общо количество соли във воден
извлек почва:вода -1:5;
- Водоразтворими (Na+, Cl, SO42-,
HCO3- и CO32-, обменен Na+);
- Сорбционен
капацитет
на
почвата;
Водни проби
- рН (H2O);
- Общо количество соли;
- Водоразтворими (Na+, Cl, SO42-,
HCO3- и CO32-);
Ерозия
Ежегодна
- Интензивност
на
валежите
(източник
на
информация
НИХМ);
- Начин на трайно ползване
(източник на информация - МЗХ);

Пунктове и/или полигони на наблюдение - ниво III на процеси с локално проявление
Характеристика
Мониторинг почви - трето ниво, т.н
мониторинг на локални почвени
замърсявания и включва наблюдение
на процесите по чл.20 на Закона за
почвите.
Изпълнението
на
инвентаризацията на площи със
замърсена почва е предмет на

Параметри на наблюдение

Периодичност на
наблюдение

- Почвена реакция – CaCl;
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специализирана
„Наредба
за
инвентаризацията и проучванията
на площи със замърсена почва,
необходимите
възстановителни
мерки, както и поддържането на
реализираните
възстановителни
мероприятия“.

Използват се одобрени от ИАОС, отдел „МЗБРЗТ” методи - стандартизирани или
вътрешноведомствени методи. Анализите се извършват в лаборатории на ИАОС или в
акредитирани лаборатории извън системата на МОСВ.
Контрол замърсяването на почвите - пунктове за почвен мониторинг в
община Лозница
Населени места от община Лозница не са включени в пунктовете и/или полигоните
на наблюдение - ниво II на процеси с регионално проявление (вкисляване, засоляване и
ерозия) на ИАОС, т.е в Приложение 2 „Мрежа за мониторинг на почвите - ІІ ниво,
вкисляване“, относно регионално проявление на процесите – вкисляване и Приложение 3
„Мрежа за мониторинг на почвите - ІІ ниво, засоляване“, относно регионално проявление
на процесите – засоляване.
Определени са 10 пункта за почвен мониторинг на територията на РИОСВ-Русе за
област Разград, съгласно Приложение 1 „Мрежа за мониторинг на почвите - І ниво“ широкомащабен мониторинг на ИАОС, като от община Лозница са включени две населени
места - с. Студенец.
Приложение 1 „Мрежа за мониторинг на почвите - І ниво“ - широкомащабен
мониторинг, ИАОС
№
337

Определени г.
Населено
координати
място
43^25.083
26^36.677 Студенец

Област
RAZ

община
Лозница

Земеползване 2004г.
царевица

На територията на община Лозница е извършван контрол на замърсяването на
почвите - пункт за почвен мониторинг №337 в землището на с. Студенец през 2012г. по
основните показатели за качеството на почвите и не е установено замърсяване над
пределно допустимите концентрации. Извършвания мониторинг по отношение качеството
на почвите от РИОСВ-Русе включва хромографски анализи на проби почва по отношение
съдържанието на пестициди в нея. Едновременно се следи съдържанието на двадесет и три
вещества, някои от са: heptachlor, prometon, lindan, ametryn, aldrin, endrin, propazine, DDT,
DDE, DDD и др. Не се наблюдава съдържание на пестициди в почвата над допустимите
норми. Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от предозирано торене. Не
съществува опасност от замърсяване на почвите в района с тежки метали, нефтопродукти и
др. вредности, т.к. не са налице значими източници на подобен род замърсяване. Почвите в
района не са вкислени или засолени, а също не са силно повлияни от ерозионни процеси.
Съгласно данни от „Регионален доклад за състоянието на околната среда през
2014г.“ на РИОСВ-Русе, при извършените анализи за замърсяване на почвите с тежки
метали и металоиди (кобалт, мед, хром, никел, олово, цинк, арсен) за пунктовете за
наблюдение състоянието на почвите в област Разград, не са регистрирани наличия на
тежки метали над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите, което се дължи на
воденето от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики,
правилна употреба на пестициди и торове и сеитбооборот. При извършваните контролни
проверки не са констатирани замърсявания на почвите с продукти за растителна защита
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(пестициди). Земеделските производители не съхраняват на производствените си
площадки препарати. Ползват дози, които са им необходими за третиране. През 2014г.
няма констатирани наднормени концентрации по заложените показатели за анализ на
почвите. На територията на област Разград залежалите растително защитни препарати са
събрани в централизирани складове, отговарящи на изскванията за съхранение на опасни
отпадъци в село Езерче (община Цар Калоян), с. Владимировци (община Самуил), с.
Тръбач (община Лозница), гр. Завет (община Завет) и гр. Разград (община Разград). При
извършения анализ от РИОСВ-Русе за замърсяване на почвите не са установени
наднормени концентрации на устойчиви органични замърсители и органохлорни
пестициди (ДДЕ, ДДТ, ДДД,).
В„Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2014г.“ на РИОСВРусе, относно състоянието на земеделските земи, най-голям процент (40-45%) от площите
в област Разград имат втора степен на ерозионен риск (от 1 до 5 t/ha/y) факт, който е
показателен за доброто състояние на земите. Средногодишната интензивност на
водоплощната ерозия за област Разград е 12.2 t/ha/y. На територията на РИОСВ-Русе са
определини два пункта за засоляване в село Новград (община Ценово) и един за
вкисляване в село Раковски (община Разград), като през 2014г. не са извършвани анализи
за вкисляване на почвата (честотата е един път на четири години). На територията на
РИОСВ-Русе (включваща областите Русе, Силистра и Разград) няма засолени и вкислени
почви.
Относителна оценка на почвите
Относителната оценка на почвите може да послужи при даването на препоръки
относно райониране на културите, прогнозиране на добивите, организирането на
територията, съставянето на кадастрални планове и др. Относителната оценка основаваща
се на свойствата на почвата при съответния климат, изразява пригодността на определен
район за отглеждането на дадена култура или група култури. Тя се прави въз основа на
най-важните свойства обуславящи почвеното плодородие (механичен състав, мощност на
хумусния хоризонт и на профила, текстурен коефициент, рН – почвена реакция,
съдържание на хумус, ниво на подпочвените води) и на най-важните климатични елементи
(температура и валежи). Така формираните различия дават определен относителен бал
(полско бонитетно число) за всяка основна култура. Това бонитетно число представлява
почвения бал на различието, коригиран чрез коефициенти за климат, напояване и др.
Съгласно възприетата методика почвите се групират в пет групи:
Групи

Полско бонитетно число

1 група - много добри

81-100

2 група - добри

61-80

3 група - средни

41-60

4 група - лоши

21-40

5 група - не пригодни

0-20

Относителната оценка е един от методите за качествена оценка на почвите и дава
възможност за извършване на редица икономически анализи и прогнози в областта на
селското стопанство. Чрез нея става възможно сравнително напълно да се отдели
влиянието на природните условия от икономическите, което има важно значение за
икономическия анализ.
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Поповско-Разградски агроекологичен район
Област Разград попада в четири агроекологични райони - Русенско-Силистренски
район, Исперихски район, Новопазарски и Поповско-Разградски район, като община
Лозница попада в Поповско-Разградски агроекологичен район.

Почвена карта, включваща района на община Лозница
Поповско-Разградският агроекологичен район – явява се като източно продължение
на Плевенско-Павликенския район, който достига до линията Разград-Търговище. Релефът
на север е равнинно-платовиден, а в южната част хълмист. Почвообразуващите материали
са глинест льос, льосовидни глини и кредни варовити пясъчници, варовици, мергели и
техните изветрителни продукти. Почвената покривка е доста разнообразна, представена от
сиви горски почви, излужени черноземи, карбонатни, типични и деградирани черноземи и
тъмносиви горски почви.
Сивите горски почви - притежават мощен профил, маломощен (25-30 cm) хумусен
хоризонт, тежко песъкливоглинест (40-55% физична глина) механичен състав със средна
текстурна диференциация (текстурен коефициент 1.1-1.9), сравнително слаба запасеност с
органично вещество (1.7-2.4% хумус) в повърхностния хоризонт и от много силно кисела
до слабо кисела реакция (рН Н2О 4.5-6.1). Тези почви са чувствително засегнати от
ерозионни процеси.
В Поповско-Разградската част на района са разпространени излужените черноземи имат по-маломощен хумусен хоризонт (35-60 cm) и са по-добре запасени с органично
вещество (2.0-4.0% хумус). Засегнати са от ерозионни процеси.
На територията на този район се срещат на по-малки площи и карбонатни и типични
черноземи, както и деградирани черноземи и тъмносиви горски почви.
Районът попада в източната част на Средния климатичен район на Дунавската
равнина. Средната годишна температура е 10.90С, като за месец януари тя е -1.70С, а за
месец юли е 210С.
Трайното затопляне напролет започва към 17 март. Температурната сума за
вегетационния период е 3 8000С, която ограничева развитието на къснозрели пролетни
култури.
Годишно в района падат около 640 mm валежи, като баланса на атмосферното
овлажнение за вегетационния период е с дефицит от около 205 mm. Дефицитът във
влагообезпечеността се явява към края на месец август.
Общите продуктивни възможности на земите в този агроекологичен район се
характеризират със среден агрономически бал 71, което ги причислява към бонитетната
група „добри земи“. По пригодност за отглеждане на основните селскостопански култури
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те могат да се степенуват по следния начин: най-подходящи са за пшеница с бонитет 85
бала (към групата „много добри земи“). По-слабо пригодни са за люцерна, пасища и
ливади, царевица, захарно цвекло, слънчоглед, лозя, ябълки (бонитет в интервал от 75 до
61 бала, който ги причислява към групата „добри земи“). Най-слаби са продуктивните им
възможности за соя, ориенталски тютюн и картофи (съответно бонитетен бал 50-33-34, от
групата „лоши земи“). За отбелязване тук е, че общо взето оценките на земите в района
(както средният бал, така и за отделните култури) са по-високи. Това преди всичко е
резултат на по-добрите почвени условия (провинциални особености на сивокафявите
горски почви), но също така и на по-благоприятните климатични особености в района.
Бонитетна оценка на земите от Поповско-Разградски агроекологичен район
Култура
Пшеница
Царевица
Соя
Слънчоглед
Зах. цвекло
Ориент. тютюн
Картофи
Люцерна
Пасища и ливади
Ябълки
Лозя

Пригодност
(0-100)
85
71
50
69
70
33
34
75
72
61
66

Почви в община Лозница
Според почвената зоналност на България (Танов, 1957г.), територията на община
Лозница попада в Лудогорски район на Дунавската подобласт към Северната почвена
провинция. Това е хълмисто-предпланинския пояс на дъбовите гори на Мизийската горно
растителна област.
Почвообразуващата скала на този район е главно типичен и глинясъл льос. Найшироко разпространени са излужените черноземи и деградиралите тъмносиви горски
почви. Малки площи карбонатни черноземи се намират в съседство с долините на р. Бели
Лом. Генетично най-младите почви - ливадно-черноземните, алувиално-ливадните и
делувиално-ливадните са развити в речните долини и между ридовите понижения.
Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от
характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната
основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от
север към юг е разпространението на карбонатните, типичните и изложените черноземи,
които заемат 39% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви - 61% са
образувани върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на
влаголюбива букова растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с посухолюбива растителност. Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни
процеси, сивите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален
хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като средно не надвишава 20 см дълбочина. Сивите и
тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата и
бързо се затоплят през пролетта.
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Почвите в общината са главно черноземни, от следните видове - карбонатни,
типични, изложени и деградирани. Хумусният хоризонт е от 60 до 80 см. Карбонатните
черноземи - имат мощност на хумусния хоризонт от 40 до 60 см и съдържат специфични
образувания, т.нар. карбонатни мицели. Изложените черноземи - са едни от найплодородните, което се дължи на техния тежък механичен състав и по-високата им
водозадържаща способност. Деградираните черноземи - заемат по-малка площ, при тях
хумусния хоризонт се отличава с кафяво сив цвят с мощност 40 до 50 см. Характерно за
черноземите е високото им плодородие, благоприятни физични, химични и биологични
свойства и високото съдържание на хумус азот.
Обработваемата земя около 150 000 дка, която съставлява над 60% от общата
територия на общината се използва пълноценно и е запазена екологично чиста. Правото на
собственост върху земеделската земя е възстановено на 100%. Трайно пустееща земя на
територията на общината няма. От гледна точка на икономическото значение на
природните ресурси най-голямото богатство на община Лозница са плодородните почви.
Това създава възможност за отглеждането на всички култури, характерни за умерения
климат и най-вече за развитието на зърно производството и техническите култури. Освен
изброените култури, почвено-климатичните условия в района на община Лозница са
подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни селскостопански
производства са отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни
насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др.
Възможни източници на почвено замърсяване в община Лозница
В общината няма данни за замърсявания на почвите или наличие на значителни
проблеми, които да застрашават екологично чистото състояние на почвите. Сред
основните източници на почвено замърсяване могат да се посочат:
 Газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на
киселинни дъждове;
 Локални ограничени замърсявания на територията на общината в обсега на
старото общинско депо (м. „Куза“, с. Трапище) и стари складови райони за
пестициди (с. Тръбач е обособен склад за съхранение на залежали препарати за
растителна защита с налични 35,781 тона, след направена проверка е
констатирано, че същият е в добро състояние). В изпълнение на националната
политика в тази област, предстои складът да бъде закрит и препаратите за
растителна защита извозени за унищожаване. България не разполага с инсталации
за обезвреждането им и за това те ще бъдат обезвредени в други страни членки на
Европейския съюз;
 Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в общината, замърсява почвите и
подпочвените води;
 Замърсявания от транспорта, свързани с дизеловите и бензинови двигатели;
 Изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване;
 Производството на нитратна земеделска продукция;
 Извършване на добив на полезни изкопаеми – в землището на с. Трапище е
обособена кариера за глина, която е била използвана от „Комфорт” ООД, гр. Варна
за производство на тухли. Кариера „Трапище“ е с нарушена площ 40 дка. От
2009г. „КОМФОРТ“ ООД е преустановила своята производствена дейност и през
2016г. е в процес на прекратяване на държавната концесия за добив на глина. По
отношение опазване на почвите - на територията на „Комфорт“ ООД не се е
извършвало пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите.
Не са били констатирани течове от резервоари, варели, тръбопроводи и др. на
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територията на производствената площадка. Операторът е нямал задължение за
извършване на почвен мониторинг на територията на производствената площадка.
Представени са някои от работещите фирми на територията на общината, които
съгласно издадените комплексни разрешителни за извършване на съответните дейности,
изпълняват мерки за защита на околната среда (по компонент почви):
 „МЕТАЛ“ ЕООД - производствена дейност – леене на алуминий (скрап) в имот
№137004, разположен в землището на гр. Лозница, общ. Лозница (промишлена
инсталация за топене и леене на алуминий). Опазване на почвите – съгласно
комплексното разрешително, оператора е определил пункт за мониторинг на
почвите, като е извършен мониторинг и съгласно Протоколи от изпитване на
Регионална лаборатория – Русе към ИАОС е определено базовото състояние на
почвите;
 „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД - производствена дейност - експлоатира птицеферма в с.
Бели Лом с дейност - отглеждане на пилета-бройлери (инсталация за интензивно
отглеждане на птици – бройлери и горивна инсталация - включваща 5 броя печки
на твърдо гориво с капацитет 5x0,38 MWth). Опазване на почвите - не са
констатирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху
производствената площадка. Основните замърсители, изпускани в почвата,
подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални
емисионни ограничения са РН, общ азот, общ фосфор;
Положителни тенденции
През последните години на територията на РИОСВ-Русе се забелязва намаляване на
замърсяването на земите и почвите. Обръща се голямо внимание на ограниченото
използване на пестициди и торове в земеделието. Разработват се програми за екологично
земеделие и животновъдство, спазват се правилата за добри земеделски практики.
Неблагоприятни тенденции
Деградирането на земите е свързано на първо място с ерозията. Ерозията е найшироко разпространеният и интензивен протичащ деградационен процес върху почвената
покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е безвъзвратното
разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за селскостопанско
производство, така и като основа на природната среда. Засоляването на почвите е в тясна
зависимост с напояването, тъй като не се регулират правилно подпочвените води и в
резултат се повишава тяхната минерализация. Засоляването на почвата е процес, при който
се увеличава съдържанието на водоразтворимите соли и/или обменен натрий в почвата в
количества, влияещи негативно на техните свойства, респективно на продуктивния им
потенциал. Засолените почви са типичен представител на почвите с неблагоприятен състав
и свойства за развитие на растенията. Засоляването съпътства най-плодородните почви,
използвани за интензивно земеделие. Тревожен е фактът, че интензивно се развиват
процесите на вторично вкиселяване в районите с активно земеделие. Замърсяването на
почвите с тежки метали е характерно за районите със замърсен атмосферен въздух,
значително изхвърляне на отпадъчни води, интензивна химизация на селското стопанство
и с натоварени пътища, които фактори не се констатират за община Лозница. Основна
причина за формиране на нарушени терени е извършването на минно-добивна дейност при
отработване на находища на подземни богатства. Решаването на тези проблеми е
възможно по пътя на прилагане на конкретни почвозащитни, агротехнически и
противоерозионни мероприятия и чрез законова уредба за опазване на почвените ресурси,
като част от природната среда. За съжаление трябва да се отбележи, че неблагоприятните
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тенденции се запазват, а в същото време се намалява обемът от извършени мероприятия за
подобряване състоянието на засегнатите територии.
ИЗВОДИ:
Обработваемите земи съставляват над 60% от територията на общината, което в
комбинация с останалите фактори и природните дадености (релеф, климат,
плодородни черноземни почви) са предпоставки и дават основната насока за
развитието на община Лозница, като земеделски център;
В общината няма данни за замърсявания на почвите или наличие на значителни
проблеми, които да застрашават екологично чистото състояние на почвите;
Не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК, както и засоляване и
вкисляване на почвите, не са констатирани замърсявания с продукти за
растителна защита и не са установени наднормени концентрации на устойчиви
органични замърсители и органохлорни пестициди;
Залежалите растително защитни препарати се съхраняват в централизиран склад,
отговарящ на изскванията за съхранение на опасни отпадъци в село Тръбач;
На територията на РИОСВ-Русе (вкл. област Разград, община Лозница) няма
засолени и вкислени почви;
II.2.5. Защитени територии и биоразнообразие
Законодателство по опазване на биологичното разнообразие, горските
екосистеми
„Закон за биологичното разнообразие“ (обн., ДВ., бр.77/09.08.2002г., изм. и доп.,
бр.88/04.11.2005г., ….изм. ДВ., бр.61/11.08.2015г.) - урежда отношенията между
държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото
ползване на биологичното разнообразие в Република България. Биологичното
разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната
естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и
процесите, които протичат в тях. Биологичното разнообразие е неразделна част от
националното богатство и опазването му е приоритет и задължение за държавните и
общинските органи и гражданите. Цели:
 Опазване на представителни за Република България и за Европа типове природни
местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и
животински видове в рамките на Национална екологична мрежа;
 Опазване на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората,
фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на
ползване и търговия;
 Опазване на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински
видове извън естествената им среда;
 Регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни
растителни и животински видове в природата;
 Регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и
фауна;
 Опазване на вековни и забележителни дървета;
Законът поставя както редица непреки, така и преки изисквания за мониторинг на
биологичното разнообразие – организиране на национална система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие и създаване на бази данни и географски
информационни системи за регистриране на състоянието и установяване на измененията в
биологичното разнообразие (чл.115, ал.1, т.10).
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„Наредба №2 от 18 декември 2006г. за условията и реда за създаването и
функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на
биологичното разнообразие“ (ДВ бр.3/12.01.2007г.) - с наредбата се уреждат условията и
реда за създаване, функциониране и развитие на Националната система за мониторинг на
състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), както и достъпа и обмена на данни
от нея. НСМСБР е част от Националната система за мониторинг на околната среда.
НСМСБР включва - обекти на мониторинг; схеми за мониторинг; индикатори за
биологичното разнообразие; информационна система. Регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ) и дирекциите на националните паркове (ДНП),
провеждат наблюдения на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на НСМСБР, на
територията на съответната РИОСВ или ДНП.
Утвърждаването на Националната система за мониторинг на биологичното
разнообразие (вкл. списък на основните обекти и места за мониторинг – Приложение 1) и
Практическо ръководство към НСМБР са съгласно Заповед №РД-270/04.04.2007г. на
Министъра на околната среда и водите.
„Наредба №4 от 8 юли 2003г. за условията и реда за издаване на разрешителни за
въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни
видове в природата“ (ДВ., бр.65/22.07.2003г.);
„Наредба №8 от 12.12.2003г. за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от
приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и
приложение №4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение №5“ (Издадена от министъра на околната среда и водите и
министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр.4/16.01.2004г., изм. и доп.,
бр.19/13.03.2015г.);
„Наредба №14 от 27 октомври 2005г. за условията и реда за издаване на
разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни,
храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района
на повторно въвеждане“ (обн. ДВ., бр.88/2005г.);
„Закон за лечебните растения“ (обн. ДВ., бр.29/07.04.2000г., изм. ДВ.,
бр.23/01.03.2002г., …изм. ДВ., бр.98/28.11.2014г.) - закона урежда управлението на
дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително
събирането и изкупуването на получаваните от тях билки, както и регламентира
създаването на Система за наблюдение и оценка на лечебните растения и специализирани
карта и регистър.
„Наредба №2 от 20 януари 2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки
и генетичен материал от лечебни растения“ (обн. ДВ., бр.14/20.02.2004г.) - с наредбата се
уреждат правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от
лечебни растения, включително начините, инструментите, хигиенните изисквания при
събирането, с оглед природосъобразно и устойчиво ползване на ресурсите им. Цел на
наредбата е опазването на находищата на лечебни растения и осигуряване високо качество
на събраните билки.
„Наредба №5 от 19 юли 2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят
билкозаготвителните пунктове и складовете за билки“ (изд. от Министерство на
здравеопазването и Министерство на околната среда и водите, обн. ДВ.,
бр.85/28.09.2004г.);
„Закон за генетично модифицирани организми“ (обн., ДВ, бр.27/29.03.2005г., изм.
ДВ., бр.88/04.11.2005г., ……изм. бр.14/20.02.2015г.) - закона урежда обществените
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отношения, свързани с работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в
контролирани условия, освобождаването на ГМО в околната среда, пускането на пазара на
ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти, пренасянето на
ГМО, вноса, износа и транзита на ГМО, контрола върху споменатите дейности. Законът
има за цел да осигури приоритетна защита на човешкото здраве и околната среда при
наличието на опасност от потенциални неблагоприятни въздействия, независимо от
съществуващите икономически интереси или от липсата на достатъчно научни данни.
„Закон за защита на животните“ (обн. ДВ., бр.13/08.02.2008г., изм.,
бр.80/09.10.2009г., …изм. ДВ, бр.53/27.06.2014г.) - закона урежда защитата на животните и
механизмите за нейното осъществяване. Защитата на животните се изразява в опазване на
техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и
особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот,
съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.
„Закон за защита на растенията“ (обн. ДВ., бр. 61/25.07.2014г., изм.,
бр.12/13.02.2015г.) - закона урежда обществените отношения, свързани с фитосанитарните
мерки по Международната конвенция по растителна защита; опазване на растенията и
растителните продукти от икономически важни вредители; наблюдение, диагностика,
прогноза и сигнализация в растителната защита; интегрираното производство на растения
и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство; изискванията към
продуктите за растителна защита с цел защита на здравето на хората и животните и
опазване на околната среда, биологичното им изпитване, тяхната употреба; изискванията
към торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните
субстрати и контрола при производството, пускането на пазара и употребата им.
„Закон за защитените територии“ (обн. ДВ., бр.133/11.11.1998г., изм.,
бр.98/12.11.1999г., …..изм. ДВ., бр.61/11.08.2015г.) - закона урежда категориите защитени
територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и
управление. Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии, като
национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на
родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието
на обществото. Съгласно чл.50 в защитените територии се организира мониторинг върху
качествата на компонентите на околната среда.
„Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии“
(приета с ПМС №7/08.02.2000г., обн. ДВ., бр.13/15.02.2000г., изм. и доп.,
бр.55/20.07.2012г.) – с наредбата се уреждат условията и реда за разработване на планове
за управление на защитени територии. Планове за управление се разработват за
национални и природни паркове и за резервати и поддържани резервати.
II.2.5.1. Биоразнообразие в община Лозница
Гъби
Ресурсите от гъби на територията на община Лозница са сравнително ограничени.
Няма данни да промишлено събиране на видове гъби на територията на общината. Някои
видове понякога се събират в по-големи количества, но само за лични нужди. Най-често се
събират сърнела и печурка.
Растения
Във фитогеографско отношение територията на община Лозница спада към
Дунавския район от равнинно-хълмистия дъбов пояс на долния пояс на дъбовете и черния
бор. Растителността се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, при които
най-широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, клен, келяв габър,
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липа, мъждрян. От храстите най-често срещани са глог, дрян, бъз, драка, повет, смрадлика,
леска и др. Иглолистните масиви са съставени предимно от чер бор и частично – от смърч.
Водната растителност образува различни по големина съобщества около водоемите
на общината. Тя обаче няма стопанско значение, а само екологично. Служи като естествен
филтратор на водата, убежище и храна на водните животни, включително и стопански
ценни видове риба, а при прекомерно размножаване допринася за еутрофикацията на
водоемите.
По поречията на реките и в близост до язовир Бели Лом се наблюдават характерни за
заливните и крайречните гори от 0 до 600 м н.в. съобщества от блатна и водна
растителност, представена предимно от влаголюбиви храсти и високи треви. Поради
постоянното отъпкване и паша на домашни животни, повечето от тях са деградирали и в
състава им са навлезли бодливи, отровни и горчиви видове, което снижава фуражната им
стойност.
Естествената растителност е под формата на гори, естествени ливади и пасища.
Културната растителност е представена предимно от ниви, трайни насаждения, изкуствени
пасища и паркове.
Безгръбначни животни
Около 90% от идентифицираните животни в нашата страна спадат към тази група. На
територията на община Лозница не са правени специални проучвания на видовия състав на
безгръбначните. При благоприятни условия като влажност и топлина през последните
години се наблюдава масово размножаване на кърлежи. Голяма част от тях са свободно
живеещи и не са опасни за човека. Паразитните кърлежи са опасни за човека, тъй като
ползват хората като гостоприемник, от където смучат кръв, като техен начин на хранене и
този акт е съпроводен с евентуално разпространение на различни видове микроорганизми,
причинители на болести като хеморагичната треска, лаймската болест и др. В общината
няма чести и масови зарази от тези болести, тъй като тук живеещите кърлежи обикновено
не са приносители на микроорганизми. Важно е да се знае, че голяма част от тези
паразитни кърлежи се срещат и по домашните животни, а също така и домашните
любимци могат да са приносители на кърлежи, ако са изведени на разходка там където са
пасли кози, овце или обитават бездомни кучета и по този начин да ги принесат дори в
къщите на хората. За това през горещото и влажно лято е необходимо площите, които се
считат за обиталища на паразитни кърлежи да се обработват с подходящи химични
препарати за ограничаване на тяхната численост.
От най-голямата група безгръбначни – насекомите в България са установени близо 30
000 вида. Значението на насекомите навсякъде в природата е огромно. Те са опрашители
на растенията, природни санитари, почвообразуватели, голяма част от тях са вредители по
селското и горското стопанство, но има и много полезни видове, които като хищници и
паразити по естествен начин ограничават числеността на множество вредители, въпреки че
тази им роля не е твърде популярна сред хората.
Най-често при разходки сред природата можем да срещнем представители на пооткрито живеещите видове като различни видове скакалци /Orthoptera/ - предимно
растителноядни, попово прасе /Grylothal grylothalpa/, водно конче /Odonata/, също така
голяма част от които и вредители – житна дървеница /Eurigaster integriceps/, люцернова
дървеница /Adelphocorus lineolatus/ и др.; голям брой дневни и нощни пеперуди, от които и
някои вредители – бяла овощна /Aporia crataegi/, зелевата /Rierris brassicae/и др.; много
видове мухи – двукрили /Diptera/ от които най-често срещаната е домашната муха /Musca
domestica/; твърдокрили насекоми – бръмбарите /Coleoptera/ от които ще споменем
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майския /Melolonthа melolontha/, носорога /Oryctes nasicornis/; неголям брой ципокрили
/Hymenoptera/ - мравки, диви пчели и оси.
Като мерки за запазване на популациите от полезни и редки насекоми на първо място
стои запазването на горския фонд в общината. Не по-малко важно обаче е използването на
химични препарати при карантина на растенията и обработка на площите против
вредители да бъде прецизирано, както откъм вида на използваните химикали, така и откъм
размерите на третираната площ, т.е да не се излиза извън рамките на засятата култура.
Най-добре е това да става под контрола на оторизираните за целта санитарни инспекции.
Гръбначни животни
Животинският свят на територията на общината се характеризира с типични
представители на фауната на Източната Дунавска равнина. Това са предимно диви свине,
зайци, лалугери, степен пор, а също така различни видове птици – врани, яребици и
пъдпъдъци.
Риби – в язовирите на община Лозница има предимно шаран, толстолоб, сом.
Заплахите за рибните популации са две – замърсяването на водоемите и бракониерския
риболов с мрежи. Поради икономическата ситуация в момента и развитието на общината
преди всичко като селскостопански район, с неработещи с пълен капацитет или закрити
промишлени предприятия не съществува реална опасност от замърсяване на водоемите. С
отдаването на по-голяма част от водоемите на концесия рибовъдството в общината
придобива стопанско значение. Значителна част от водоемите са охраняеми и
бракониерството е сведено до минимум.
Земноводни - това е най-малочислената група гръбначни животни и за това не е
изучена твърде добре. В цялата страна се срещат едва 16 представители на групата.
Срещат се най-често около водоемите, тъй като размножаването им изисква наличието на
водна среда. Те са полезни животни, хранещи се предимно с насекоми и са много
чувствителен биоиндикатор, който реагира и на най-малките индикации за замърсяване на
околната среда. Често срещани представители са - зелена крастава жаба /Bufo viridis/,
голяма водна жаба /Rana ridibunda/.
Когато стане дума за намаляване на биоразнообразието от към земноводни е
немислимо да не се отбележи необходимостта от повишаване на екологичната култура на
подрастващите, тъй като има случаи, при които те са причината за намаляване числеността
при някои земноводни. Трябва също така да се следи и контролира събирането на жаби за
задоволяване на гастрономически нужди и евентуален износ.
Влечуги - в България са установени 36 вида влечуги - костенурки, гущери, змии.
Поради главно скрития им начин на живот, повечето от тях не можем да наблюдаваме
пряко в природата, особено змиите, освен когато нарушим техните местообитания с
присъствието си. Често срещани влечуги на територията на общината са различни видове
гущери, костенурката и обикновената водна змия.
С цел опазването на влечугите е необходимо да се повиши екологичната култура на
населението и широкото пропагандиране полезното значение на влечугите в естествените
екосистеми. Да се спре сечта на стари дъбови гори, както и сечта на единични дървета в
по-откритите полски райони.
Птици - най-многобройни са следните видове – посевна врана, фазан, полска
чучулига, гугутка, кос, полско и домашно врабче, сврака, сива врана, които са характерни
предимно за селищните райони и посевните площи. В последните години се наблюдава и
увеличение на популациите на сребриста чайка (гларус), който прониква от крайбрежието.
Бозайници - от тези най-висши в систематично отношение животни за страната са
установени 94 вида, от които повече от една трета се срещат и на територията на община
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Лозница, като значителна част от тях спадат към групата на гризачите. Както в цялата
страна така и тук се срещат обикновените за фауната ни видове като заек, лисица,
катерица, сърна и др., като някой от тях са обект и на обстрел през определени сезони на
годината.
Застрашеността на популациите на различните видове бозайници е от различен
характер, но основната причина е човешката дейност – пряко избиване на животните от
ловци и домакинства с ниска екологична култура, използването на химични препарати за
борба с вредните гризачи.
Мерките, които могат да се предприемат е една по-широка кампания за образоване на
членовете на ловните дружинки, особено що се отнася до потенциалната опасност от
поставянето на примамки с отрова за едри хищници, т.к. водоразтворимите отровни
съединение могат да попаднат по различен път дори в консумирани от човека природни
продукти.
II.2.5.2. Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване на
рекреационни цели, за дърводобив, за други цели
До края на 19-ти век Лудогорието е било покрито с горски насаждения, които в поголямата си част са изсечени и земите са преминали към селскостопанския фонд. Днес найшироко разпространение на горска растителност има по повърхността на платата и
сенчестите склонове и по-малко в долините, суходолията и припечните изложения.
Горските площи на територията на община Лозница са 40 188 дка, което е 16,1% от
площта на общината, като делът е по-нисък от този за страната (33,6%) и областта (22,4%).
От горските площи на територията на община Лозница - 2 800 hа са широколистни гори, а
380 hа – иглолистни и останалите 720 hа са смесени гори. Свързаните с горските ресурси
отрасли в общината нямат приоритетно значение. Възможностите за развитие на община
Лозница през следващите години, чрез използване на териториалните дадености и
потенциали са:
 Горското стопанство и свързаните с него допълващи, съпътстващи дейности –
билки, гъби, горски плодове и др.;
 Развитие на непретенциозни форми на туризма /еко, познавателен, маршрутен и
др. /
Горски площи на територията на община Лозница
Гори
Общо
Частна собственост
Общинска собственост
Държавна собственост

Площ
3 900 ha
89,8 hа
378,3 hа
3 431,9 hа

С връщането на горите на техните собственици не е настъпила особена промяна в
състоянието им, тъй като държавната собственост върху голяма част от тях се е запазила.
Голям проблем са незаконните сечи и честото несъобразяване с лесоустройствените
планове от страна на частните стопани. Дървесината се използва основно за отопление,
което също е предпоставка за масови незаконни сечи, предимно от по-бедните групи от
населението.
Общата оценка за състоянието на горите в региона е много тревожна. Горите са
белите дробове на природата. В тях са съсредоточени, включително и на територията на
общината ценни ресурси – дървесина, билки, гъби, богато биологично разнообразие. От
друга страна те са най-застрашени от пряко унищожение. Този процес се задълбочава от
фактът, че ниският жизнен стандарт на местното население, особено в селата го насочва
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към най-лесният за бързо оползотворяване на този ресурс. Приоритетно община Лозница
трябва да търси финансиране за залесяване и да осъществява такива проекти. Трябва да се
избягват голите сечи в горите и по-внимателно да се следи състоянието им особен когато
се отнася за естествени гори.
Както вече споменахме, горските масиви, въпреки лошото си състояние и
необходимостта от реакреационни мероприятия, се ползват за незаконен добив на
дървесина за огрев, като по този начин се нарушава режимът им на стопанисване и
намалява ролята им като бели дробове на природата.
Дървесни видове
Липови гори - заемат много по-малки площи, основно по северните и източните
склонове. Липови масиви има около с. Студенец, с. Чудомир, гр. Лозница. Те често са
обект на набези по време на цъфтежа им, когато се събират цветовете за билки. Това
довежда понякога до масови погроми.
Най-разпространените дървесни видове в общината са - салкъм (бяла акация)
(Robinia pseudoacia), белия и черния бор (Pinus sylvestris, P. nigra), хибридната топола
(Populus x canadensis).
Салкъм (бяла акация) - е най-широко залесяван сред чуждите за района видове. Поголеми или по-малки култури се срещат навсякъде на територията на общината, като найголемият масив е между селата Ловско и Студенец, в село Чудомир. Салкъмът се отличава
с бърз растеж и има калорична дървесина. Въпреки че променя някои от основните
характеристики на почвата (уплътнение, химичен състав) и занапред трябва да се
поддържа на територията на общината и да се залесява на някои по-лесонепригодни места,
включени в горския фонд. Целта за това е да поеме част от антропогенният натиск от
страна на местното население към естествените гори в райони.
Борови култури - са залесявани не само заради бързия им растеж и ценната им
(чамова) дървесина, но и на много места с макар и съмнителни естетически мотиви. С
последното се обяснява и широкото им използване в парковите зони на града и селата.
Днес на повечето места боровите култури са в лошо състояние. Тези гори силно променят
състава на почвата и имат значение само за популациите на някои ядивни гъби
(масловката). За в бъдеще практиката за залесяване на иглолистни в нетипичния за тях
регион на равнината трябва да бъде прекратена, или поне намалена до разумен минимум.
Тополови култури - се създават основно в поречията на малки вътрешни реки (дерета)
и се среща почти във всички населени места на общината. Те растат сравнително бързо и
имат ценна дървесина. От друга страна са податливи на различни заболявания и лесно
съхнат. През деветдесетте години значителна част от тополовите насаждения в общината
са поголовно изсечени, в резултат на което терените са силно заблатени и ерозирали. За в
бъдеще трябва да се разшири залесяването с местни крайречни дървесни видове – бяла
върба, черна и бяла топола.
Други естествени и залесявани видове също имат участие в горската растителност на
района, като летен дъб, космат дъб, бряст, габър и др.
II.2.5.3. Защитени видове растения и животни
В местност “Елаците”, с. Гороцвет - имот №059030 се намира и единственото в
общината находище на пролетен горицвет, който е част от лечебните защитени растения в
България. Пролетния горицвет (Adonis vernalis L.), който вирее в тази местност е включен в
Заповед №РД-77/09.02.2016г. на Министъра на околната среда и водите, относно
специалния режим на опазване и ползване на диворастящите лечебни растения, като е
забранено събирането му от естествени находища на територията на цялата страна.
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Установена е трайна тенденция за намаляване популацията на вида. В момента в
България има две по-значими находища на гороцвет - в Провадия и край село Гороцвет,
община Лозница, област Разград. Гороцвет (Adonis) е род тревисти растения от семейство
Лютикови (Ranunculaceae). Стъблата им са изправени, високи до 50 см. Листата са без
прилистници. Цветовете са правилни и са разположени по върховете на стъблата или
разклоненията. Родът обхваща над 25 вида растения и се среща в Европа и Азия. В
България са разпространени 6 вида, като единият от тях - пролетния гороцвет (Adonis
vernalis) е забранен за бране от естествените му находища. В медицината се използва за
лечение на хронични сърдечни заболявания, както и на болести на нервната система. То е
силно отровно и лечението с него се извършва само под лекарски контрол.

Пролетен горицвет (Adonis vernalis L.)
В землището на с. Манастирско, местност “Каваклък” има 14 броя вековни дървета –
зимен дъб и цер. Всички те са в добро състояние.
Червената книга на Република България е списък със застрашени, изчезващи и
изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България. В Червената книга на
България са вписани 19 бозайника, от които в Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000173 „Островче“,
като предмет на опазване са пъстрия пор и видрата. В Червената книга са описани 2
земноводни (алпийски тритон и сирийска чесновница) и 13 влечуги. Защитени са
вдлъбнаточел смок, смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка,
шипобедрена костенурка и други. От тези видове, като предмет на опазване в Защитена
зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна BG0000173 „Островче“ са шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка.
II.2.5.4. Видове, обект на ловен туризъм
На територията на общината в недалечното минало е извършван ловен туризъм, като
главен обект на обстрел са били сърната, зайците и фазаните. Ловното значение на сърната
е в получаването на вкусно месо и ценна кожа, както и на ловни трофеи при мъжките
екземпляри. През 80-те години в град Лозница е изградена и единствената по рода си в
Североизточна България хладилна база за дивечово месо, която понастоящем е
пренасочила дейността си и към дълбоко замразяване на плодове. През последните години
няма данни за извършване на ловен туризъм на територията на общината.
II.2.5.5. Билки с търговско значение в община Лозница
В Приложение №1 – Раздел „Лечебни растения“ към настоящата програма е
представено описание на видовете лечебни растения, разпространени на територията на
община Лозница.
По информация от регистрите на РИОСВ-Русе към настоящия момент функционират
62 пункта в област Разград. Билкосъбирането в община Лозница за някои от населените
места е основен поминък и източник на доходи за местното население.
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На територията на община Лозница билкозаготвителни пунктове има например в с.
Трапище и гр. Лозница. При направени проверки през 2013г. от страна на РИОСВ-Русе и
представители на регионалните структури на Българска агенция по безопасност на храните
е установено, че документацията е водена съгласно изискванията и няма нарушения на
Закона за лечебните растения и на Наредбата за изискванията към билкозаготвителните
пунктове. Експертите са констатирали, че лечебните растения се обработват на сушилни,
без наличие на външни примеси. Собствениците на пунктовете разполагат с позволителни,
издадени от общината и ДГС – Разград, количествата на билките не превишават тези,
записани в общинските документи. Документацията за изкупените, реализирани и
обработени лечебни растения е водена съгласно изискванията. В пунктовете се събират
сезонните билки мащерка, липа (цвят, листа), обикновена коприва (корени, листа), бъз
(цвят, плод), глухарче, бял равнец, шипка (плод), обикновен глог (цвят с листа, плодове),
маточина, репей, бръшлян и др., като при проверките не са установени количества гъби
или горски плодове.
II.2.5.6. Защитени територии
Националната екологична мрежа е регламентирана в България със Закона за
биологичното разнообразие. Елементите на националната екологична мрежа са:
 Защитени зони ”Натура 2000”, в които могат да участват защитени територии;
 Защитени територии, които не попадат в защитените зони;
 КОРИНЕ места като територии, описани по стандартната международна методика
на проекта на Съвета на Европа „КОРИНЕ биотопи“;
 Рамсарски места като влажни зони, които отговарят на критериите на Конвенцията
по влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за
водолюбиви птици (Рамсарска конвенция);
 Орнитологични важни места - територии от международна значимост за опазване
на птиците, описани по стандартната международна методика на Бърд Лайф
Интернешънъл;
Защитени зони “НАТУРА 2000”
Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни
директиви за опазването на околната среда: Директива 92/43/ЕЕС за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за
хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана накратко
Директива за птиците).
 За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от
ЗБР (Натура 2000 в частта и за опазване местообитанията на птиците от
Директива 79/409/ЕЕС)
На територията на община Лозница няма защитени зони от Натура 2000 за
съхранение на дивите птици.
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 За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от
ЗБР (Натура 2000 в частта и за опазване на природните местообитания на
видовете от Директива 92/43/ЕЕС)
На територията на общината попада и част от Защитена зона по Директивата за
хабитатите от „НАТУРА 2000“ с код BG0000173 „Островче”, включваща землища от
община Лозница (с. Градина, с. Манастирско, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец) и от
община Разград (с. Островче). Площта на ЗЗ е 67 491,85 дка. ЗЗ „Островче” е одобрена с
Решение №661/16.10.2007г. на МС (обн. ДВ., бр.85/23.10.2007г.).

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна BG0000173 „Островче“
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Предмет и цели на опазване на ЗЗ BG0000173„Островче“ (съгласно чл.8, ал.1, т.2 на ЗБР)

Цели на
опазване

Предмет
на опазване

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона;
91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae):
- Местообитание 91E0* е разпространено върху площ от 2,96 хa. Тенденцията
през последните 10 г. е за намаляване площта на местообитанието. Установено е
изсичане на малки участъци или единични дървета от горите на 91Е0*;
- Съставът на първия дървесен етаж е формиран от бяла върба, бяла топола с
участие на полски бряст. Като цяло местообитание 91E0* не е типично,
деградирало е на места, вероятно поради изсичане в миналото за залесяване с
хибридни тополи;
- Средната възраст на горите от 91E0* в зоната е между 20-30 г. с тенденция на
нарастване;
- Характерният за природното местообитание видов състав е нетипичен. Поради
пашата на домашни животни и унищожаването на местообитанието в миналото в
настоящия момент са проникнали редица рудерални тревни видове;
- Има бракониерски сечи от местното население за добив на дърва. В рамките на
зоната и въздействието им върху площта на местообитанието е над 1% годишно;
- В полигоните няма опасност от туристичека дейност. Има преминаващи ловци и
по-рядко събирчи на билки, гъби и липов цвят и пастири;
- Защитена зона „Островче” е с умерен инвеститорски интерес. В установените
полигони няма пряк инвеститорски интерес. През повечето от тях преминават
горски или полски земни пътища;
- Паша на крави има от с. Дриново и от с. Еленово в близост до ловния участък на
ДЛС “Черни Лом“ гр. Попово. Въздействието на пашата е повече от 1% годишно
Природни
върху площта на местообитанието;
местообитания
- Голяма част от горите на местообитание 91E0* са били унищожени преди около
40-50г. и залесени с плантации с евроамерикански тополи. Преди около 10-15г.
тези тополи са изсечени и е настъпило възвръщане на върбовата растителност.
Възможност за съхраняването на тези гори е спирането на всякакви сечи в тях и
поддържане на постоянен режим на овлажняване;
6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi;
6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи):
- Общата площ на метообитанието в границите на зоната - 183,02 ха;
- През последните 5г. е установено намаление на площта на местообитанието,
което се дължи главно на изоставянето на някои пасища и самозалесяване, както
и на тяхното разораване;
- Наблюдава се обрастване с дървесна и храстова растителност върху площи от
6210. Най-често това са пионерни дървесни и храстови видове като обикновен
глог, шипка, мъждрян, дива круша, джанка и някои дъбове като цер и благун. В
някои полигони местообитания 6210 се срещат в комплекси. Дървесната и
храстовата растителност на места покриват повече от 20% от площта на
полигоните от местообитание 6210;
- Паша има повсеместно по всички полигони от 6210. Поради намалелия брой
животни, основно крави, пашата може да се приеме за умерена, а на места до
слаба. Вероятно при по-слаба паша местообитанията от 6210 бързо ще се
самозалесят и ще престанат да бъдат такива;
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6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове:
- Общата площ на метообитанието в границите на зоната е 59,05 ха;
- Тенденцията през последните 20г. е за намаляване площта на местообитанието.
Наблюдава се процес на бавна смяна на гори от 9180* с 91Z0, особено след
окончателни фази на възобновителните сечи, в обекти където се среща
сребролистна липа;
- Съставът на първия дървесен етаж е формиран от горун, обикновен габър с
участие на явор, шестил, полски клен, сребролистна липа, цер и по-рядко благун,
мъждрян, обикновен (мизийски) бук, дива череша, брекиня, планински ясен,
обикновен (летен) дъб, дребнолистна и едролистна липа. Дървесният състав в
тези гори е богат. Участието на шестила, явора, дребнолистната и едролистната
липа рядко надминава 30%. По-голямо е участието на обикновения габър, но
тогава местообитанието е по-сходно с 9170. Местообитание 9180* се среща в
комплекси с 9170 и 91Z0. Наблюдават се характерните смени на дървостоя
съставен от горун и цер с обикновен габър и по-рядко със сребролистна липа на
по-свежите месторастения. Като цяло местообитание 9180* не е типично, поради
факта, че се среща на по-равни и богати месторастения;
- Средната възраст на горите от 9180* в зоната е между 50-60г. с тенденция на
нарастване. При извеждане на първите фази от възобновителните сечи и при
пробирките е препоръчително толериране на всички дървесни видове с
изключение на обикновения габър и сребролистната липа за да се запази
богатството от видове характерни за това местообитание;
- Поради извършваните сечи мъртвата дървесина се изнася от сечищата. Добитата
дървесина се използва като дърва за горене за местното население.
Въздействието върху площта на местообитанието е под 1% годишно;
- Има неправилно планирани и изведени сечи, безпокойството и бракониерството
в рамките на зоната и въздействието им върху площта на местообитанието е под
1% годишно;
- Паша на домашни животни има най-вече край селата Сейдол (общ. Лозница),
Тръстика, Миладиновци, Манастирско (общ. Лозница), където се среща
местообитание 9180*. В тези села има традиции за пасищно животновъдство на
крави, овце и кози. По-сериозен проблем е пашата на крави в района на с.
Сейдол, където има установени повреди върху семенния подраст и това
компрометира естественото семенно възобновяване на горите в този район от
зоната. Въздействието на пашата е по-малко от 1% годишно върху площта на
местообитанието;
- Поради естествени и в голяма степен съчетани с антропогенни причини в поголяма част от горите на местообитание 9180*, настъпват смени на дъбовете и
цера с обикновен габър и сребролистна липа. Често и други дървесни видове
като брекиня, обикновен бук, планински ясен и др. отпадат от състава.
Възможност за съхраняването на тези гори е ограничаването на пашата и
подпомагане на естественото семенно възобновяване на дъбовете и цера;
91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;
91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens:
- Общата площ на метообитанието в границите на зоната е 17,69 ха;
- Съставът на първия дървесен етаж е формиран от космат дъб, с участие на цер,
полски клен, по-рядко участват полски бряст, мъждрян, благун. Участието на
косматия дъб рядко надминава 30%;
- Средната възраст на горите с космат дъб в зоната е между 40-60г. Съществува
тенденция за снижаване на тази възраст поради предвидени сечи;
- Характерният за природното местообитание видов състав е слабо изменен.
Поради провеждането на възобновителните сечи има проникване на рудерални
тревни и храстови видове поради близостта на открити пространства;
- Има неправилно планираните и изведени сечи, безпокойството и бракониерство
в рамките на зоната и въздействието им върху площта на местообитанието е над
1% годишно;
- Поради извършваните сечи мъртва дървесина се изнася от сечищата.
Въздействието върху площта на местообитанието е над 1% годишно;
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В зоната се намират култури от черен и бял бор бор. През нея преминават редица
автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа, по които има
предпоставки за появата на инцидентни пожари;
- Защитена зона „Островче” е с умерен инвеститорски интерес. Това най-много се
отнася за зелена зона „Пчелина”, където има построени хотели, ресторанти и
почивни станции. В северозападната част на зоната има нов построен СПА
център. В ловния участък „Еленино” към ДГС „Черни Лом“ гр. Попово също
има построена ловна база, както и складови помещения за фуражни храни за
подхранване на дивите животни. В този участък има добре развита алейна
шосейна пътна мрежа и горски пътища. Зоната като цяло се пресича от
множество асфалтови пътища от републиканската пътна мрежа, както и локални
горски и междуселски земни пътища. В предоставените за дългогодишна аренда
ловни участъци има декларирани намерения за заграждане на част от ловните
участъци и развъждане на диви животни – сърни, елени и др. Като цяло
направеното
строителство
и
инфраструктура,
както
и
бъдещите
инвестиционните намерения засягат слабо местообитание 91H0*;
- Паша на домашни животни има най-вече край селата Сейдол (общ. Лозница),
Тръстика, Миладиновци, Манастирско (общ. Лозница), Градина (общ. Градина)
и др. Все още в тези села има традиции за пасищно животновъдство на крави,
овце и кози. Има установени повреди върху дъбовия и церовия подраст и това
компрометира естественото семенно възобновяване на горите в този район от
зоната. Въздействието на пашата е повече от 1% годишно върху площта на
местообитанието;
- При плодоносни години за дъбовете се събират жълъди за подхранване на
дивеча;
- Районът е с традиции в ловния туризъм – национален и международен. Тази
практика има планове да продължи, което е възможно и да се отрази
неблагоприятно върху състоянието на горите от местообитание 91H0*.
Интересите на инвеститорите за построяване на хотели и пътища са извън
полигоните на местообитанието. Туристическото присъствие е засилено особено
в м. „Пчелина”. Възможност за съхраняването на тези гори е ограничаването на
пашата и подпомагане на естественото семенно възобновяване на дъбовете космат дъб, цер, благун;
91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.:
- Общата площ на метообитанието в границите на зоната е 18,83 ха;
- Тенденцията през последните 20г. е за намаляване площта на местообитанието.
Това се дължи на провежданите окончателни фази на възобновителните сечи и
постепенната смяна на дъбовете с обикновен габър, сребролистна липа, мъждрян
и келяв габър. Намаляването на площта на местообитание 91I0* е повече от 1%
годишно;
- Съставът на първия дървесен етаж е формиран от цер и по-рядко от космат дъб,
може да се срещат благун, горун, сребролистна липа, полски клен, обикновен
габър, полски бряст и мъждрян. Участието на цера и косматия дъб рядко
надминава 50%;
- Средната възраст на горите от 91I0* в зоната е между 40-60г. Съществува
тенденция за снижаване на тази възраст поради предвидени и извеждани сечи;
- Поради извършваните сечи мъртвата дървесина се изнася от сечищата и се
пласира като дърва за горене за местното население. Въздействието върху
площта на местообитанието е над 1% годишно;
- Местообитанието се среща в комплекси с 91М0 и има много общи тревни
елементи. Основната разлика е в участието на благуна в главния дървостой и
срещаемостта на по-мезофилни видове, характерни за 91М0. Растителните
видове са нетипични, но това е обусловено от естествени причини;
- Има неправилно планираните и изведени сечи, безпокойството и бракониерство
в рамките на зоната и въздействието им върху площта на местообитанието е над
1% годишно. Това се дължи на провежданите окончателни фази на
възобновителните сечи. Практика е да не се опазва наличният семенен дъбов
подраст и дъбовите гори да се възобновяват издънково и с променен видов
състав, най-често с келяв габър и по-рядко с мъждрян;
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В зоната се намират култури от черен и бял бор бор. През нея преминават редица
автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа, по които има
предпоставки за появата на инцидентни пожари. В югозападната част е ловният
участък към ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово, където има развит републикански и
международен ловен туризъм. Наблюдава се перманентно присъствието на хора.
Всички тези обстоятелства допринасят за увеличаване опасността от големи
горски пожари. Горите от местообитание 91I0* са доста отворени и през лятото
със засушаване на тревната растителност. От тази гледна точка горите са доста
пожароопасни;
- Защитена зона „Островче” е с умерен инвеститорски интерес. В ловния участък
„Еленино” към ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово има построена ловна база, както и
складови помещения за фуражни храни за подхранване на дивите животни. В
този участък има добре развита алейна шосейна пътна мрежа и горски пътища,
които преминават през местообитание 91I0*. Като цяло инвеститорския интерес
в полигоните от 91I0* е занижен;
- Паша на домашни животни има най-вече край селата Сейдол (общ. Лозница),
Тръстика, Миладиновци, Манастирско (общ. Лозница), Градина (общ. Лозница)
и др. Все още в тези села има традиции за пасищно животновъдство на крави,
овце и кози. Поради това, че по-голяма част от полигоните на местообитание
91I0* се намират в ловен участък „Еленино” там пашата е от дивите животни
сърни, елени и диви прасета. Въздействието на пашата е повече от 1% годишно
върху площта на местообитанието, но сравнително по-слабо от тази от домашни
животни;
- Наблюдават се характерните смени на дървостоя съставен от цер и космат дъб с
келяв габър и по-рядко с мъждрян и обикновен глог и сребролистна липа на посвежите месторастения;
- При плодоносни години за дъбовете се събират жълъди за подхранване на
дивеча;
- Районът е с традиции в ловния туризъм – национален и международен. Тази
практика има планове да продължи, което е възможно и да се отрази
неблагоприятно върху състоянието на горите от местообитание 91I0*.
Интересите на инвеститорите за построяване на хотели и пътища са извън
полигоните на местообитанието. Туристическото присъствие е засилено особено
в ловния участък „Еленино”. Възможност за съхраняването на тези гори е
ограничаването на пашата и подпомагане на естественото семенно
възобновяване на дъбовете и цера и ограничаване масовото разселване на
спътниците и храстовите видове;
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори:
- Общата площ на метообитанието в границите на зоната е 785,44 ха;
- Наблюдава се процес на бавно естествено самозалесяване по поляни, изоставени
ниви, пасища и трайно настаняване под склопа на иглолистни култури.
Цялостната заемана площ на местообитанието обаче е с тенденция за намаление.
Това се дължи на превръщането на дъбовите гори в смесени габърови или чисти
липови. Тенденцията е трайна през последните 20г. и се дължи както на
проведените възобновителни сечи, така и на локалните климатични промени.
Намалението на площта е по-малко от 1% годишно;
- Съставът на първия дървесен етаж е формиран от цер, с участие на благун,
горун, сребролистна липа и полски клен. Участието на цера и благуна дъб найчесто надминава 60%;
- Средната възраст на горите от 91М0 в зоната е между 40-60г. Съществува
тенденция за снижаване на тази възраст поради предвидени и извеждани сечи;
- Поради извършваните сечи мъртвата дървесина се изнася от сечищата и се
пласира като дърва за горене за местното население. Въздействието върху
площта на местообитанието е над 1% годишно;
- Характерният за природното местообитание видов състав е изменен. Поради
провеждането на окончателни фази на възобновителните сечи има проникване
на рудерални тревни и храстови видове поради близостта на открити
пространства. Масово се разселват видове като мъждряна, сребролистната липа,
обикновения габър, глог, на по-свежите места и на келяв габър на по-сухите
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места;
Има неправилно планираните и изведени сечи, безпокойството и бракониерство
в рамките на зоната и въздействието им върху площта на местообитанието е над
1% годишно. Това се дължи на провежданите окончателни фази на
възобновителните сечи. Практика е да не се опазва наличния семенен дъбов
подраст и дъбовите гори да се възобновяват издънково и с променен видов
състав, най-често с обикновен габър или сребролистна липа;
- В зоната се намират култури от черен и бял бор бор. През нея преминават редица
автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа, по които има
предпоставки за появата на инцидентни пожари. В югозападната част е ловният
участък към ДГС „Черни Лом“ гр. Попово, където има развит републикански и
международен ловен туризъм. Наблюдава се перманентно присъствието на хора.
Всички тези обстоятелства допринасят за увеличаване опасността от големи
горски пожари. Горите от местообитание 91М0 често са периферни гори до
ниви, където е практика в района да се палят стърнищата. От тази гледна точка
горите са доста уязвими на пожари;
- Защитена зона „Островче” е с умерен инвеститорски интерес. Това най-много се
отнася за зелена зона „Пчелина”, където има построени хотели, ресторанти и
почивни станции. В северозападната част на зоната има нов построен СПА
център. В ловният участък „Еленино” има построена ловна база, както и
складови помещения за фуражни храни за подхранване на дивите животни. В
този участък има добре развита алейна шосейна пътна мрежа и горски пътища.
Зоната като цяло се пресича от множество асфалтови пътища от
републиканската пътна мрежа, както и локални горски и междуселски земни
пътища. В предоставените за дългогодишна аренда ловни участъци има
декларирани намерения за заграждане на част от ловните участъци и развъждане
на диви животни – сърни, елени и др.;
- Паша на домашни животни има най-вече край селата Сейдол (общ. Лозница),
Тръстика, Миладиновци, Манастирско (общ. Лозница), Градина (общ. Лозница)
и др. Все още в тези села има традиции за пасищно животновъдство на крави,
овце и кози. По-сериозен проблем са пашата на крави в района на с. Сейдол,
където има установени повреди върху дъбовия и церовия подраст и това
компрометира естественото семенно възобновяване на горите в този район от
зоната. Въздействието на пашата е повече от 1% годишно върху площта на
местообитанието;
- При плодоносни години за дъбовете се събират жълъди за подхранване на
дивеча;
- Районът е с традиции в ловния туризъм – национален и международен. Тази
практика има планове да продължи, което е възможно и да се отрази
неблагоприятно върху състоянието на горите от местообитание 91M0.
Интересите на инвеститорите за построяване на хотели и пътища са извън
полигоните на местообитанието. Туристическото присъствие е засилено особено
в ловния участък „Еленино”. Възможност за съхраняването на тези гори е
ограничаването на пашата и подпомагане на естественото семенно
възобновяване на дъбовете и цера и ограничаване масовото разселване на
спътниците и храстовите видове;
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа:
- Общата площ на метообитанието в границите на зоната е 901,75 ха;
- Тенденцията през последните 20г. е за увеличаване площта на местообитанието.
Наблюдава се процес на бавна смяна на гори от 9170 и 91М0 с 91Z0, особено
след окончателни фази на възобновителните сечи, в обекти където се среща
сребролистна липа;
- Съставът на първия дървесен етаж е формиран от сребролистна липа, с участие
на цер, обикновен габър, по-рядко благун, горун, полски клен, мъждрян и
обикновен бук. Участието на сребролистната липа най-често надминава 80%.
Местообитанието на 91Z0 се среща в комплекси с 91М0 и 9170. Много рядко, но
съвместно със сребролистната липа се среща и обикновен бук, за който се счита,
че може и да е мизийски бук. Наблюдават се характерните смени на дървостоя
съставен от цер и благун с обикновен габър и сребролистна липа на по-свежите
-
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-

-

-

-
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месторастения или келяв габър и мъждрян на по-сухите. Тези смени се дължат
от една страна на естествени абиотични и биотични фактори, така и на
анропогенната дейност изразяваща се в извършване на голи сечи и унищожаване
на дъбовия подраст;
Средната възраст на горите от 91Z0 в зоната е между 40-60г. Съществува
тенденция за снижаване на тази възраст поради извежданите сечи;
Поради извършваните сечи, мъртвата дървесина се изнася от сечищата и се
пласира като дърва за горене и целулоза. Въздействието върху площта на
местообитанието е около 1% годишно;
Характерният за природното местообитание видов състав е слабо изменен.
Поради провеждането на окончателни фази на възобновителните сечи има
проникване на типични за 91Z0 тревни видове в местообитанията на 9170 и
91M0;
Има неправилно планираните и изведени сечи, безпокойството и бракониерство
в рамките на зоната и въздействието им върху площта на местообитанието е над
1% годишно. Това се дължи на провежданите окончателни фази на
възобновителните сечи. Практика е да не се опазва наличния семенен и горите да
се възобновяват издънково и с променен видов състав, най-често с обикновен
габър или сребролистна липа, което като цяло се смята за влошаване на
дървесния състав;
В зоната се намират култури от черен и бял бор бор. През нея преминават редица
автомобилни пътища от републиканската пътна мрежа, по които има
предпоставки за появата на инцидентни пожари. В югозападната част е ловният
участък към ДЛС “Черни Лом“ гр. Попово, където има развит републикански и
международен ловен туризъм. В района на с. Сейдол (общ. Лозница) има паша
на крави. Наблюдава се перманентно присъствието на хора. Всички тези
обстоятелства допринасят за увеличаване опасността от големи горски пожари.
За разлика от дъбовете сребролистната липа е много по-чувствителна на пожари
от дъбовете. Нейната кора е по-тънка и уязвима;
Част от полигоните се намират в ловния участък към ДЛС “Черни Лом“ гр.
Попово и в зелена зона «Пчелина». В базата на ДЛС отсядат ловци от България и
чужбина. Макар тази туристическа дейност да не оказва пряко влияние върху
местообитанието, трябва да се има предвид, че високата численост на сърните,
елените и дивите свине са предпоставка за унищожаването на семенния подраст
в липовите и дъбовите гори. Местността «Пчелина» се посещава от много
туристи, което води до утъпкване около асфалтовите пътища около
туристическите вили и хотели, както и около горските пътища. В района на тези
постройки обикновено има разхвърляни отпадъци от пребиваващи туристи.
Макар проблемът да не е особенно изострен, препоръчително е да се
организират акции за почистване на боклуците около сградите;
Защитена зона „Островче” е с умерен инвеститорски интерес. Това най-много се
отнася за зелена зона „Пчелина”, където има построени хотели, ресторанти и
почивни станции. В северозападната част на зоната има нов построен СПА
център, а близост и построени в миналото ресторанти. В ловния участък
„Еленино” към ДЛС Попово също има построена ловна база, както и складови
помещения за фуражни храни за подхранване на дивите животни. В този участък
има добре развита алейна шосейна пътна мрежа и горски пътища. Зоната като
цяло се пресича от множество асфалтови пътища от републиканската пътна
мрежа, включително и първокласният път Шумен-Разград, както и локални
горски и междуселски земни пътища. В предоставените за дългогодишна аренда
ловни участъци има декларирани намерения за заграждане на част от ловните
участъци и развъждане на диви животни – сърни, елени и др.;
Паша на домашни животни има най-вече край селата Сейдол (общ. Лозница),
Тръстика, Миладиновци, Манастирско (общ. Лозница), Градина (общ. Лозница)
и др. Все още в тези села има традиции за пасищно животновъдство на крави,
овце и кози. По-сериозен проблем са пашата на крави в района на с. Сейдол,
където има установени повреди върху подраста и това компрометира
естественото семенно възобновяване на горите в този район от зоната.
Въздействието на пашата е повече от 1% годишно върху площта на
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местообитанието;
Установени са редица бракониерски случаи на отсичане на цели липови дървета
за добив на липов цвят. Практикува се и отсичането на клони и обезформяне на
дървесната корона. Поради това, че сребролистната липа има много силна
издънкопроизводителна способност, най-често подобни инцидентни изборни
сечи стимулират развитието на кореновите издънки около отсечените дървета.
Това и един от способите за бързото и компактно разпространение на
сребролистната липа в дъбовите райони в зоната;
- Районът е с традиции в ловния туризъм – национален и международен. Тази
практика има планове да продължи, което е възможно и да се отрази
неблагоприятно върху състоянието на горите от местообитание 91Z0. Известен
факт е, че при струпването на по-големи популации от елени и сърни води до
масови повреди върху липовите гори. Ловното туристическото присъствие е
засилено особено в участък „Еленино” на ДЛС “Черни Лом“ гр. Попово.
Съществуват инвеститорски интереси за построяване на хотели и пътища около
и сред полигони на местообитанието. Това може да се случи при един помащабен проект за разширяване на зоната за отдих „Пчелина”. Възможност за
съхраняването на тези гори е ограничаването на пашата и ограничаване на
строителството и директното унищожение на тези гори, включително и
контролът над бракониерските сечи за цвят и дървесина;
Европейски вълк (Canis lupus);
Видра (Lutra lutra);
Лалугер (Spermophilus citellus);
Пъстър пор (Vormela peregusna);
Червенокоремна бумка (Bombina bombina);
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata);
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii);
Обикновен щипок (Cobitis taenia);
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus);
Хидриас (Hypodryas maturna);
Лицена (Lycaena dispar);
Полиоматус (Polyommatus eroides);
Bolbelasmus unicornis;
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo);
Бръмбар рогач (Lucanus cervus);
Буков сечко (Morimus funereus);
Осмодерма (Osmoderma eremita);
Алпийска розалия (Rosalia alpina);
-

Бозайници

Земноводни и
влечуги

Риби

Безгръбначни

Защитени територии

Защитена местност „Вековна дъбова
гора”
 Държавен регистрационен номер: ЗМ №400;
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 Местоположение: с. Гороцвет, община Лозница, област Разград;
 Площ: 105.372 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство
“Разград”;
 Заповед за обявяване: Заповед №1187/19.04.1976г. на Министъра на горите и
опазване на природната среда, прекатегоризирна със Заповед №РД1190/19.09.2003г. на Министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ
със Заповед №РД-542/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и водите от
70.000 дка на 105.372 дка, горски фонд;
 Режими: Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата;
изкореняването на растения; паша на добитък; преследване на животни, птици и
техните малки, разваляне на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери;
извеждане на голи и интензивни сечи; строителство;
 Състояние: Към настоящият момент вековната дъбова гора е в добро състояние.
РИОСВ-Русе и община Лозница извършват съвместно периодични проверки и
постоянен контрол по опазване на вековните дървета;
II.2.5.7. Туристически потенциал
Началото на активната туристическа дейност на територията на община Лозница е
положено през началото на 80-те години с построяването на три-звездния хотел “Лозница”
в общинския център, който понастоящем нефункционира. Хотелът е приемал гости както
от страната, така и от чужбина – Германия, Полша, Русия.
Община Лозница се характеризира с чистия си въздух и множеството язовири (12 на
брой) и естествени водоизточници. На територията на община Лозница има 560 дка
вътрешни реки и 3 544 дка язовирна площ.
Перспективи за развитие в близко бъдеще съществуват за риболовния туризъм, който
е пряко свързан с богатия на язовири и рибовъдни водоеми район на общината.
На територията на община Лозница има възможност и природни дадености за
провеждане и развитие на познавателен и екотуризъм.
Туристически атракции
Природна забележителност “Курията” – вековна дъбова гора край село Гороцвет,
която заема площ от 30 дка. Представлява голяма група от 282 вековни дъбови дървета на
възраст над 200 години. Днес гората е красив природен кът за туризъм и краткотраен
отдих. Вековната дъбова гора е в добро състояние, като РИОСВ-Русе и община Лозница
извършват съвместно периодични проверки и постоянен контрол по опазване на вековните
дървета.

Природна забележителност “Курията”
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Язовир „Бели Лом” – най-големият язовир за напояване и разрешен любителски
риболов в този край (площ – 3 450 дка и воден обем 25 500 хил. м3). Разположен между
селата Крояч, Манастирци и Студенец. В експлоатация от 1963г. Срещат се следните
рибни видове - шаран, сом, каракуда (таранка), толстолоб, червеноперка, бяла риба (сулка),
костур, кротушка, черен и бял амур, слънчева риба, блескач.

Язовир „Бели Лом”
Северно от язовирната стена е открита вила „Рустика“ – останки от жилищна и
стопанска сграда на имение от ІІ-ІІІ век. Красивата природа, археологическите разкопки,
близостта до околните селища правят района на язовира удобен за отдих.
Историческа местност „Тюлбето” – на около три километра от село Сейдол или
на по-малко от 20 км от гр. Разград и на около 12 км от гр. Лозница. По направен през
гората път се стига до историческата местност “Тюлбето”. Намира се на високо място с
буйна гора, в горната си част завършваща с равна поляна оградена с вековни дъбови
дървета, за които има поверие, че са свещени. От тук се открива панорама към поречието
на река Врана и към Търговищкия балкан. От поколение на поколение се предават легенди,
за това как м. “Тюлбето” е използвана от турци и българи по време на техните религиозни
празници. Християните са правили молебен за дъжд по Гергьовден за добра реколта и
берекет. Местността е определена за обредна по времето на турската империя.
Ежегодно на 6 май в местността Тюлбето се организира фолклорен събор, в който
участват колективи от цялата страна и фолклорни групи от различни етноси. В програмата
са включени много танци и надпяване, а народните носии изпъстрят историческата
местност.

Историческа местност „Тюлбето” - фолклорен събор

126

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Екопътека в местност “Тюлбето” и “Мешелика”, село Сейдол - включва две
горски екосистеми и две водни (язовири и ливади). Има столетни дървета. Храстовидната
растителност е представена от характерни за района видове – дрян, шипка, смрадлика и
други. Тревистата растителност е многообразна като се срещат и защитени видове –
снежно кокиче, а през пролетта цъфти и пролетния горицвет. Богатата растителност
осигурява укрития, храна и условия за размножаване на много животни. Чистата екосреда
е място за живеене на много защитени видове. Тук се среща сухоземна и блатна
костенурка, смок мишкар и други включени в Червената книга на България. Птици –
соколи, мишелови, щъркели, чапли, бухал, кълвачи също са защитени видове. Под закрила
на закона са и някои бозайници, които се срещат тук - невестулка, пъстър пор, таралеж,
вълк и прилепи. В чистите води на язовирите се среща богата блатна растителност, риби и
блатна костенурка. По целият маршрут са поставени множество къщички и хранилки за
птици, поставени са табели, извършена е маркировка.
Музеен комплекс с. Сейдол – обявен
от НИПК за единичен паметник на
културата с предварителна категория
«местно значение» от 1994г. и като групов
паметник на културата. Реставрирана е
голяма старинна къща в центъра на селото
и е създаден един от големите и богати
комплекси в Лудогорието. Действащият
музеен комплекс е с над 600 кв. м разгъната
експозиционна площ и фонд с над 7 000
единици. Експозицията е в помощ на
учебно-възпитателния
процес
на
училището. В четири зали и покрит навес е разположено внушителна по количество
етнографска колекция. Тя е ценен източник на автентична и точно документирана
документация за бита и културата на местното население. Към нея е комплектована фоновидеотека с над 200 изпълнения на автентичен фолклор, около 30 възстановки на местни
обреди и обичаи, както и друг аудио и видео документален материал. Експозицията е
разположена в четири зали – археология, нумизматика, минералогия, земеделие и бит.
Сред естествена полска, горска и водна диорама в природонаучната зала са експонирани
характерни представители на фауната в района. Музейният комплекс включва изложбена и
заседателна зали, включващи 100 платна на български художници.
Действащата тъкачна работилница възстановява и съхранява популярен местен
занаят – тъкачеството. Тук на разположение има тъкачни станове, с възможност за
обучение в тъкачество на около 30 души. Просторната градина дава ясна представа за бита
и живота на нашите деди, живели тук преди години. Комплекса се използва като творческа
база и с учебно-познавателна цел от възпитаниците на местните учебни заведения.
Зоокът – съществува от 20 години на площ от 1,5 дка. В различни по големина
клетъчни помещения се отглеждат около 60 вида животни сред които и доста атрактивни и
нетипични за нашата фауна.
ИЗВОДИ:
На територията на общината попада и част от Защитена зона по Директивата за
хабитатите от „НАТУРА 2000“ с код BG0000173 „Островче”, включваща
землища от община Лозница (с. Градина, с. Манастирско, с. Сейдол, с. Синя вода
и с. Студенец);
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На територията на община Лозница, в землището на село Гороцвет се намира
защитена местност „Вековна дъбова гора”, която е в добро състояние;
На територията на община Лозница, село Гороцвет се намира природна
забележителност “Курията”;
В местността “Елаците”, с. Гороцвет се намира и единственото в общината
находище на пролетен горицвет, който е включен в специалния режим на
опазване и ползване на лечебните растения;
В землището на с. Манастирско, местност “Каваклък” има 14 броя вековни
дървета - зимен дъб и цер в добро състояние;
С цел опазване на видовото разнообразие на някои представители на флората и
фауната е необходимо да се повиши екологичната култура на населението;
Констатирани са незаконни сечи, които са характерни и за други общини в
страната;
На територията на община Лозница, съществуват природни дадености за
провеждане и развитие на познавателен, екотуризъм и любителски риболов;
II.2.6. Шум
Законодателство, касаещо мониторинга на шума
„Закон за защита от шума в околната среда“ (обн. ДВ. бр.74/13.09.2005г.,…. изм.
ДВ. бр.98/28.11.2014г.) - този закон урежда: оценката, управлението и контрола на шума в
околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт,
както и от промишлените инсталации и съоръжения; определянето на степента на
шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на
шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум;
акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа на
резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната
среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за
шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване
стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не
са надвишени; достъпа и предоставянето на информация на обществеността за шума в
околната среда и неговото въздействие; компетенциите на държавните органи и органите
на местното самоуправление, правата и задълженията на юридическите лица и
едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола на шума в околната
среда. Целите на този закон за създаване на здравословни условия на живот на населението
и опазване на околната среда от шум се постигат чрез разработването и прилагането на
интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.
„Наредба №54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в
околната среда“ (обн. ДВ., бр.3/11.01.2011г.) – с тази наредба се уреждат: редът и начинът
на функциониране на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните
територии; изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на
информация от промишлените източници на шум в околната среда. Целта на наредбата е
оценката на шумовото натоварване в урбанизираните територии, създавано от основните
източници на шум.
„Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на
128

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

населението“ (обн., ДВ., бр.58/18.07.2006г.) – с тази наредба се определят показателите за
шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието; граничните стойности на показателите за шум в околната среда; методите за
оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на вредните ефекти от
шума върху човешкото здраве.
Стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени
зони в урбанизираните територии и извън тях
Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени
зони в урбанизираните територии и извън тях са регламентирани в „Наредба №6 от
26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението“ и са
представени в таблицата по-долу:
Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях
Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях
Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик
Територии, подложени на въздействието на релсов
железопътен и трамваен транспорт
Територии, подложени на въздействието на
авиационен шум
Производствено-складови територии и зони
Зони за обществен и индивидуален отдих
Зони за лечебни заведения и санаториуми
Зони за научноизследователска и учебна дейност
Тихи зони извън агломерациите

Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)
ден
вечер
нощ
55
50
45
60
55
50
60

55

50

65

60

55

65

65

55

70
45
45
45
40

70
40
35
40
35

70
35
35
35
35

Съгласно данни от НСИ, регистрираните шумови нива през 2014г. за област Разград
са представени в таблицата по-долу:
Регистрирани шумови нива през 2014г. за област Разград
Област /Град
Област - Разград
Разград

Наблюдавани
пунктове - брой
15
15

Разпределение на наблюдаваните пунктове според
регистрираните шумови нива - дБ
под 58
58-62
63-67
68-72 73-77 78-82 над 82
4
4
4
3
4
4
4
3
-

*Източник: НСИ

Мониторинг на шума от промишлени източници
Националната система за контрол, ограничаване и снижаване на шума в населените
места на Министерството на здравеопазването (МЗ) е изградена и функционира от 1971г.,
като основен управленски инструмент за проследяване и профилактика на
неблагоприятните здравно-екологични ефекти от разпространението и въздействието на
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фактора шум. Класифициран като стресогенен агент и изявен рисков за здравето фактор,
шумът в условията на урбанизираната среда е обект на контрол от осъвременената в
последните години Национална система за мониторинг на шума в околната среда. Нейна
оперативна мрежа са всички Регионални здравни инспекции (РЗИ). Контролът в системата
на МОСВ по отношение на шума, излъчван от промишлени източници, се осъществява
чрез РИОСВ.
Основната цел на мониторинга на шума от промишлени източници е да предоставя
информация за състоянието на акустичната среда на населените места, вследствие
дейността на промишлените предприятия - източници на шумово излъчване.
Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите за оценка на въздействието
върху околната среда и чрез издаване на комплексни разрешителни за инсталациите и
съоръженията за категориите промишлени дейности по Приложение №4 към чл.117, ал.1
от ЗООС. Във всички издавани комплексни разрешителни е включено и условие “Шум”. С
това условие се контролира спазването на определените граничните стойности на нивата
на шума по границата на промишлената площадка и в мястото на въздействие – найблизката жилищна територия. В условията на комплексното разрешително са заложени
мерките за намаляване и за предотвратяване на шума в околната среда, предизвикан от
дейността на промишлените предприятия. Контролът на промишлените предприятия,
извън Приложение №4 към чл.117 от ЗООС се осъществява по годишен график за
провеждане на контролни измервания, съставен по предложения на РИОСВ, съгласуван с
Регионална лаборатория към ИАОС и утвърден от Министъра на околната среда и водите.
Съгласно чл.16, т.2 от „Закона за защита от шума в околната среда“,
промишлените инсталации с издадено комплексно разрешително за категориите
промишлени дейности по Приложение №4 към чл.117 от ЗООС, провеждат собствен
мониторинг за излъчвания от тях шум в околната среда. Резултатите се представят с
доклади в РИОСВ-Русе.
По данни на РИОСВ-Русе на територията на общината няма промишлени източници
на шум, излъчващ се в околната среда.
Промишлените източници, разположени на територията на община Лозница, не са
включени в утвърдения от МОСВ график за контрол на шумови нива (издаден съгласно
Заповед №РД-348/21.05.2007г. на министъра на околната среда и водите за начина на
контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната
среда), поради което няма данни от проведени измервания на шума. В РИОСВ-Русе няма
постъпили жалби и сигнали относно превишаване на шумовото ниво от дейността на
промишлени източници на територията на община Лозница.
II.2.6.1. Източници на шума
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в
околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.
Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В
разглежданата градска територия се различават промишлен (производствен), транспортен,
битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен,
периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така
също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече
вредно. Основният аспект на вредното въздействие на шума, разгледан в настоящата
програма е свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Неправилно е да се мисли,
че високите шумови нива влияят само върху слуховия апарат на човека. Отражение на
генерирания при различни дейности шум е медицински доказано върху психическото и
нервно състояние на личността (централната нервна система), имунната система,
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дейността на стомашно-чревния тракт, обмяната на веществата, сърдечно-съдовата
система, жлезите с вътрешна секреция и др.
Източник на шумово замърсяване на територията на община Лозница е преди всичко
автотранспорта, представен предимно от остарял автомобилен парк и незадоволителното
състояние на пътните настилки. Община Лозница не разполага с данни за извършени
замервания на шумовите нива, както в града, така и в останалите населени места от
общината. Като цяло въздействието на шума върху здравето на хората е незначително.
Град Лозница се характеризира с нормална шумова среда. РЗИ-Разград осъществява
контрол върху транспортния шум.
От 2009г. „КОМФОРТ“ ООД е преустановила своята производствена дейност
(производство на тухли) и през 2016г. е в процес на прекратяване на държавната концесия
за добив на глина в землището на с. Трапище. По отношение шума от производствената
площадка, не са били регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията.
Операторът е провеждал собствен мониторинг на шум.
Представени са някои от работещите фирми на територията на общината, които
съгласно издадените комплексни разрешителни за извършване на съответните дейности,
изпълняват мерки за защита на околната среда (по компонент шум):
 „МЕТАЛ“ ЕООД - производствена дейност – леене на алуминий (скрап) в имот
№137004, разположен в землището на гр. Лозница, общ. Лозница (промишлена
инсталация за топене и леене на алуминий). Не са регистрирани жалби и/или
оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената
площадка. През 2013г. е възложено извършване на измерването на шумовите
емисии на акредитирана лаборатория, като е представен доклад за извършени СПИ
в РИОСВ-Русе. На база получени протоколи от акредитирана лаборатория,
измерените стойности са по-ниски от граничните стойности, съгласно издаденото
комплексно разрешително;
 „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД - производствена дейност - експлоатира птицеферма в с.
Бели Лом с дейност - отглеждане на пилета-бройлери (инсталация за интензивно
отглеждане на птици – бройлери и горивна инсталация - включваща 5 броя печки
на твърдо гориво с капацитет 5x0,38 MWth). Извършва се наблюдение на общата
звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки
по оградата на площадката и еквивалентните нива на шум в мястото на
въздействие (ако такива са установени). Извършено е измерване нивата на шум и
не е установено превишаване на дневното и вечерното ниво на шум в местата на
измерване на площадката. Не са регистрирани оплаквания от живущи около
площадката;
II.2.6.2. Предприети мерки
С цел недопускане възникването на здравен риск е необходимо да се предприемат
мерки по озеленяване с трайни насаждения в населените места и подобряване на
експлоатационното състояние на пътните настилки. Прилагане на оптимизирана схема на
транспортната мрежа в града е възможно да подобри състоянието на шумовата среда.
ИЗВОДИ:
На територията на общината няма промишлени източници на шум, излъчващ се в
околната среда;
Намаляване на шумовото натоварване на жилищната и градската среда от
моторните превозни средства, увеселителните заведения и др. дразнители озеленяване на проблемните приоритетни райони, чрез изграждане на
шумозаглушителни зелени пояси и бариери;
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II.2.7. Зелени площи в населените места
По разположението, вида и предназначението си зелените площи в населените места
на общината биват:
 Паркове и градини за общо ползване;
 Насаждения със специално предназначение – зелени площи към обществени
сгради, училища, детски заведения, спортни паркове и други;
 Растителност със санитарно-защитни функции край някои по-натоварени пътни
артерии;
 Дворна зеленина, чиято интензивност е значителна в парцелите за индивидуално
жилищно строителство;
Основание за увеличаване на зелените площи са фактите, че върху дървета, храсти и
треви се утаява около 70% от въздушния прах, а същите поглъщат около 60% от серния
двуокис. Необходимостта от увеличаване на уличните дървета се мотивира и с
наблюденията, че над зелените насаждения се образуват низходящи въздушни течения,
утаяващи праха. Увеличаване броя на дърветата ще доведе и до увеличаване
относителната влажност на въздуха.
Обектите на поддръжка в голямата си част са озеленени терени общинска
собственост в гр. Лозница към жилищни сгради и комплекси, прилежащи улични зелени
площи и градинки. Озеленените площи на общината се обединяват в зелена система, като
средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на
отдиха на населението. Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени
за широко обществено ползване – паркове, градини, детски площадки, улично озеленяване,
извън селищни паркове и лесопаркове. Поддръжката на озеленените площи е комплекс от
манипулации извършвани в тях осигуряващи добрия им вид в съответствие със сезонните
изисквания и биологичните особености на растителността. Поддържането на чистотата в
зелените площи се изразява в следните видове дейности - метене, оборка, извозване на
отпадъците до Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Разград, както и други
дейности, като извършване на ежегодни санитарни и подмладяващи резитби в озеленени
площи на всички дървета на които се налага. Предприетите мерки за почистване на
местата за обществено ползване и поддържане на зелените площи се извършва от ОП
„Лозстрой“ и работниците по дейност „Озеленяване” работещи по проект „Нов избор развитие и реализация” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Зелените площи в централната част на град Лозница са покрити главно с цветя,
храсти и тревни площи. Извън централната част и в кварталите на града са засадени
дървесни видове, преобладаващи от които са видовете - липа, кестен, бреза и чинар.
Площите в централната част на града са оформени и добре поддържани. Средствата в
бюджета на общината са почти недостатъчни за поддържането на всички зелени площи в
общината.
В град Лозница има оформен парк с площ 37 дка. Преобладаващата растителност са
широколистни и иглолистни дървета, храсти и тревни площи.
Зелените площи по населени места в община Лозница са общо 359,86 дка, като на
жител зелените площи са 40,76 м2.
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Разпределение на зелените площи по населени места
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Населено място
село Бели Лом
село Веселина
село Гороцвет
село Градина
село Крояч
село Каменар
село Ловско
село Манастирско
село Манастирци
село Синя вода
село Сейдол
село Студенец
село Тръбач
село Трапище
село Чудомир
град Лозница
Общо:

Зелени площи,
дка
15.150
31.410
37.230
3.000
3.000
40.160
33.555
4.090
11.577
21.992
34.480
9.954
6.825
55.061
6.780
45.510
359.864

Липсата на достатъчно финансиране мотивира община Лозница да кандидатства за
отпускане на средства от ПУДООС, като в началото на 2011г. МОСВ откри конкурс за
общини и кметства за финансиране от ПУДООС на дейности по Национална кампания „За
чиста околна среда” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”. Своето участие
Общината заяви с разработването на голям брой проекти, като одобрен и финансиран е
проекта „Обичам природата – и аз участвам в нея, Създаване на зона за отдих и детска
площадка в село Гороцвет“- за изграждане на зона за отдих и детска площадка в кметство
с. Гороцвет. Проектът е на стойност 9 237,00 лв. и e реализиран в периода 14.06.2011г. 31.10.2011г., изцяло финансиран със средства от ПУДООС, МОСВ. Друг проект
„Рехабилитация на централен градски парк град Лозница“ е финансиран по Оперативна
програма „Развитие на селските райони 2007-2013г.” (Мярка 322), стойността на проекта е
– 1 547 902,00 лв. и е реализиран в периода 23.10.2009-23.04.2012г.
ИЗВОДИ:
Зелените площи в общината са достатъчни, но е необходимо увеличаването им с
цел утаяване на въздушния прах, образуван от увеличаващия се през годините
автотранспортен трафик;
Запазване на статута, поддържане и изграждане на зелената система и
увеличаване дела на дълготрайната дървесна растителност, чрез планови и
кампанийни залесителни мероприятия;
Озеленяване на проблемните приоритетни райони;
Увеличаване на растителността със санитарно-защитни функции край някои понатоварени пътни артерии;
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II.2.8. Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения
Законодателство, касаещо радиологичния мониторинг
„Наредба за основните норми за радиационна защита“ (обн. ДВ., бр.76/05.10.2012г.)
- предмет на тази наредба са основните изисквания и мерки за радиационна защита при
осъществяване на дейности по използване на ядрената енергия и източниците на
йонизиращи лъчения, както и дейности, при които наличието на естествени източници
води до повишаване на облъчването на работещите и населението.
„Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Националната
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Р
България“ (ПМС №434/19.11.1997г.) - с наредбата се уреждат създаването, поддръжката,
експлоатацията и развитието на Националната автоматизирана система за непрекъснат
контрол на радиационния гама-фон в Р България.
„Наредба №9 от 14.03.1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни
полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти“ (обн. ДВ., бр.35/91г., изм. ДВ., бр.8/22.01.2002г.) - с тази наредба се определят
нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на
електромагнитни полета в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz. Населени територии по
смисъла на тази наредба са селищата и зоните за продължително обитаване, курортните
зони, зоните за отдих и лечение и др. в границите на тяхната регулация.
Национална автоматизирана система за непрекъснат
радиационния гама-фон в Република България (BULRaMo)

контрол

на

Изграждането на националната система започва през 1992г. от немската фирма
“Hormann” – GmbH. През 1997г. е пусната в експлоатация. Отговорното ведомство за
изграждане и поддържане на системата е Министерството на околната среда и водите
(МОСВ). МОСВ подава данните от системата в EURDEP - Европейска платформа за
обмяна на радиационни данни. Това дава възможност да се проследяват резултатите от
радиационния мониторинг от повечето европейски страни в т.ч. и от България. Системата
е йерархична по устройство и компютърно управляема и се състои от:
 Една централна мониторингова станция към Изпълнителната агенция по околна
среда на Министерството на околната среда и водите, наричана "централната
станция" (ЦС);
 Една мобилна мониторингова станция към Националния център по околна среда
и устойчиво развитие на МОСВ, наричана "мобилна станция" (МС);
 Девет регионални мониторингови станции към районните инспекции по околната
среда и водите в гр. Бургас, гр. Монтана, гр. Плевен, гр. Пловдив, гр. Русе, гр.
София, гр. Ст. Загора, гр. Враца и гр. Варна, наричани "регионални станции" (РС);
 Един център за реагиране в Националния ситуационен център на Министерство
на извънредните ситуации, разположен в Главна дирекция "Национална служба
гражданска защита", наричан "център за реагиране" (ЦР);
 Една аварийна станция в Агенцията за ядрено регулиране, разположена в
Аварийния център на агенцията, наричана "аварийна станция" (АС);
 Двадесет и шест локални мониторингови станции, наричани "локални станции"
(ЛС).
Редът за създаването, поддържането, експлоатацията и развитието на
автоматизираната система е регламентиран с „Наредба за изграждане, експлоатация и
развитие на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон в Р България“ (ПМС №434/19.11.1997г., обн. ДВ.,
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бр.112/28.11.1999г.). През 2001г. е изпълнено издаденото от АЯР разрешение за
обединяване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон (BULRaMo) и Автоматизираната информационна система за
външен радиационен контрол на АЕЦ “Козлодуй” (АИСВРК). С това е създадена Единната
информационна система за радиационен мониторинг. В резултат към 26 мониторингови
точки от националната автоматизирана система са включени още 8 контролни станции,
разположени на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и в радиус 2 km около площадката. През
2008г. системата е разширена с още една мониторингова станция, разположена в близост
до община Нови хан в центъра на селото. Така общият брой на измервателните станции е
35 броя.
Радиационен гама-фон и нейонизиращи лъчения
Естественият радиационен гама-фон е конкретна физична характеристика на
околната среда, характерна за всеки регион. Известно е, че естествените радионуклиди уран, радий, торий и продуктите на техния разпад, радиоактивните изотопи на калия,
рубидия и др. имат широко разпространение в земната кора. Поради своите специфични
физико-химични свойства те имат конкретно присъствие в състава на отделните
компоненти на околната среда - литосферата (скали, почви), хидросферата (подземни,
речни, езерни и морски води), въздуха, флората и фауната.
В резултат на дейността на човека става допълнително обогатяване на елементите на
околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено
преразпределение. Тези антропогенни източници на радиоактивност обуславят
техногенната компонента на радиационния фон.
Нейонизиращите лъчения са едни от малко изследваните фактори на средата с
неблагоприятно въздействие върху човека и недостатъчно изяснени механизми за
биологичните им ефекти.
Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори, по-важни от които са:
 Електростатично поле;
 Постоянно магнитно поле;
 Свръх нискочестотни електрически и магнитни полета;
 Радиочестотни електромагнитни вълни;
 Инфрачервено лъчение;
 Видима светлина;
 Ултравиолетово лъчение;
 Лазерни лъчения и др.;
За източниците на електромагнитни лъчения е в сила „Наредба №9 от 14.03.1991г.
за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и
определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти“ (ДВ., бр.35/91г., изм. ДВ.,
бр.8/22.01.2002г.), която регламентира пределно допустимите нива на електромагнитни
полета в населените територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи
обекти.
Здравен риск съществува и за населението в битови условия - облъчване от
телевизионни и други комуникационни системи и битови уреди - персонални компютри,
микровълнови печки и др.
В национален мащаб предстои хармонизиране на българското законодателство с това
на ЕС за оценка на експозицията на различни части от населението на нейонизиращи
лъчения, както и на задълженията и правата на различни органи за недопускане на
вредното им влияние.
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Състояние на радиационната обстановка в община Лозница
Наблюденията за състоянието на радиационния гама-фон в страната се осъществяват
чрез Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гамафон, посредством Локални мониторингови станции (ЛМС), обхващащи цялата територия
на страната.
В община Лозница източници на вредни лъчения не са установени. В района не са
разположени постоянни (локални) или мобилна станции за измерване на радиационния
гама-фон, атмосферната радиоактивност и нейонизиращите лъчения.
Данни за състоянието на радиационния гама-фон от най-близко разположения до
община Лозница пункт Самуил за периода от 18.02.2016г. 11:00 ч. до 19.02.2016г. 11:00 ч.
от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гамафон са измерени - 0,092 (µSv/h) (средни стойности за мощността на амбиентната
еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h). Радиационният фон e в норма.
В Общинска администрация гр. Лозница ежедневно се следи радиационната
обстановка. Резултатите от измерванията са в рамките на допустимото (т.е до 0.36 µSv/h –
нормален радиационен фон, над 0.36 до 0.72 µSv/h – повишен радиационен фон, над 0.72
µSv/h – над нормите).
ИЗВОДИ:
Няма съществуващ риск за здравето на населението в община Лозница по
отношение на радиационната обстановка и влиянието на нейонизиращи лъчения;
Няма данни за йонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда в
общината;
II.2.9. Управленски фактори
II.2.9.1. Наличие на комисии /отдели, сектори, отделни специалисти в Общинския
съвет /общинската администрация/ отговорности и задачи, които изпълняват
Органите за управление на дейностите по опазване на околната среда в общината
основно са Кмета на Община Лозница и Общинския съвет.
Кметът на общината, съгласно изискванията на ЗООС:
 Информира населението за състоянието на околната среда;
 Разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на
последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината;
 Организира управлението на отпадъците на територията на общината;
 Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на
пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;
 Организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването
на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии,
както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното
и културното наследство в тях;
 Определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата
на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на
населените места, и контролира изпълнението на техните задължения;
 Организира дейността на създадени с решение на общинския съвет екоинспекции,
включително на обществени начала, които имат право да съставят актове за
установяване на административни нарушения;
 Определя длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на
административните нарушения по този закон;
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 Осъществява правомощията си по специалните закони в областта на околната
среда;
 Определя лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата
професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на
околната среда.
Общински съвет - предоставено е правомощието да приема правилници, наредби,
инструкции, решения по въпроси от местно значение (чл.21, ал.2, ЗМСМА), с които се
определят изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията
на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите
особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната
инфраструктура (чл.21, ал.1, т.13, ЗМСМА). Общините имат право да предвиждат
административно-наказателна отговорност и санкции за нарушение на разпоредбите на
техните нормативни актове. Кметовете могат да издават наказателни постановления въз
основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в съответната наредба (чл.22,
ЗМСМА).
В изпълнение на своето правомощие, общинският съвет може да приеме наредби в
областта на опазване на околната среда, които да предвиждат разпоредби, детайлизиращи
изискванията на законите и подзаконовите нормативни актове на изпълнителната власт в
съответствие със специфичните особености на населеното място, характеристиките на
околната среда и др.
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно
приетият в общината „Правилник за организация и дейност на общински съвет град
Лозница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
мандат 2011/2015г.“, Общинския съвет създава постоянни и временни комисии.
Постоянните комисии на общинския съвет в община Лозница са:
 Комисия по стопанисване на общинското имущество и приватизация на
общинската собственост;
 Комисия по териториално-селищно устройство, строителство, комунално-битово
стопанство, жилищна, евро-интеграционна политика и транспорт;
 Комисия по бюджет, концесии, контрол по цените, местните данъци и такси в
общината;
 Комисия по здравеопазване, социална политика, молби, жалби и предложения на
гражданите;
 Комисия по образование, култура, духовни ценности, физкултура и спорт;
 Комисия по селско, горско, водно стопанство и опазване на околната среда;
На постоянната общинска „Комисия по селско, горско, водно стопанство и опазване
на околната среда“, която е постоянна оперативна структура към Общинския съвет на
община Лозница е делегирана дейността за координиране и подпомагане работата на
Общинската администрация по управление на отпадъците. Всички въпроси, касаещи
управлението на отпадъците на територията на общината се внасят за обсъждане от
комисията. След дебатиране, изготвяне на становище и проект за Решение, обсъждания
материал се внася за разглеждане на заседание на Общинския съвет.
Дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и стопански
дейности” от структурата на общинската администрация е ангажирана с разработването
на политики в областта на околната среда и тяхното изпълнение на територията на
общината. Директорът на дирекцията е еколог, със съответното образование и
квалификация, пряко ангажиран с подготвителните дейности по отношение изготвянето на
Програмата за опазване на околната среда и нейното изпълнение. В своята работа екологът
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обменя информация и си сътрудничи, от името на общината с РИОСВ-Русе, РЗИ-Разград,
„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград – клон Лозница, областен управител –
Разград, Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район и Басейнова
дирекция за управление на водите Дунавски район, Държавно горско стопанство-Разград,
Регионална дирекция по горите - Русе, ОП „Лозстрой” извършващо дейностите по
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от
домакинствата на територията на общината и дейностите по почистване на местата за
обществено ползване, снегопочистване и зимно поддържане.
Административното и контролно звено, отговорно за дейностите по управление на
отпадъците в общината – събиране и отчитане на информация и извършване на контролна
дейност за констатиране на нарушения в тази област е Дирекция „Местно развитие и
екология, устройство на територията и стопански дейности” от Специализираната
администрация в община Лозница. Директорът на дирекцията отговаря за всичко свързано
с управлението на отпадъците на територията на общината - събирането, обработката и
отчитането на информацията, опазване на околната среда, кандидатстване по програми и
проекти по Оперативни програми и фондове на ЕС, както и за извършване на контролни
дейности за констатиране на нарушения в тази област. В изпълнение на тези дейности,
директора на дирекцията се подпомага от служителите в дирекцията - Гл. експерт, Ст.
експерт, Гл. специалист и Мл. специалист, които организират, координират и контролират
изпълнението на дейностите по управление на отпадъците.
За повишаване институционалният капацитет на служителите в общинската
администрация, имащи отговорности за решаването на въпроси по опазването на околната
среда, следва да се търсят всички възможни форми и средства, като например:
 Получаване на външна подкрепа за институционалното укрепване на
администрацията;
 Обучение и повишаване на квалификацията;
 Създаване на структури, включително и на свободни начала, които да подпомагат
решаването на проблеми в областта на опазването на околната среда;
 Търсене на форми за прехвърляне на част от задачите чрез различни форми на
професионални консултантски организации и др.
Към общината има създадено Общинско предприятие „Лозстрой”, което се занимава
с въпросите свързани с чистотата в населените места от общината и дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване.
II.2.9.2. Квалификация на кадрите, заети в горепосочените дейности
За подобряване административният капацитет и за да бъдат актуално информирани,
относно последните промени в нормативната уредба по опазване на околната среда,
служителите на общинската администрация е необходимо периодично да участват в
семинари-обучения. Всички експерти от общинската администрация имащи отговорности
и участващи в решаването на въпросите по опазване на околната среда са с висше
образование.
II.2.9.3. Общински наредби в разглежданата област
Общинските наредби са подзаконови нормативни актове, издавани от органите на
местното самоуправление в изпълнение на техните правомощия (чл.21, ал.2, ЗМСМА).
Приемането на общински наредби в областта на опазване на околната среда е предвидено в
законовите норми като задължение за общините единствено по отношение на управление
на отпадъците. Общинските наредби трябва да бъдат разработени съгласно изискванията
на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като заплащането за
предоставяне на съответните услуги да бъде съобразено със Закона за местните данъци и
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такси. Приемането на общински наредби в останалите сектори в областта на опазване на
околната среда е реализиране на възможността и на правомощията им, предоставени от
ЗМСМА да определят специфични изисквания по въпроси, свързани с опазване на
околната среда от местно значение.
Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на
законодателството по опазване на околната среда. В областта на опазване на околната
среда община Лозница е приела и изпълнява следните наредби:
 „Наредба №1 за поддържане хигиената на населените места, опазване на
държавната и общинска собственост, осигуряване на общественият ред и
спокойствието на гражданите и противопожарната охрана на територията на
общината“, 2004г. (актуализирана с Решение №413, Протокол №65/07.10.2015г.)
– наредбата регламентира обществения ред за осигуряване спокойствието на
населението, както и съответните санкции при констатирани нарушения в
общината. С наредбата се забранява замърсяването на обществените места,
улиците, площадите, градините, парковете и други. Съгласно Наредбата
гражданите, председателите на домсъветите, ръководителите на фирми,
учреждения, учебни заведения, обществени организации, отговорниците на
магазини и управителите на търговски обекти са длъжни да организират
почистването на тротоарите пред сградите и дворовете си (например окосяване на
трева и бурени и други отпадъци, сняг и лед);
 „Наредба №6 за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
предотвратяването,
оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и
масово разпространени отпадъци на територията на община Лозница“, 2006г.
(приета с Решение на ОбС №252, Протокол №26/20.02.2006г., на основание чл.19
от Закона за управление на отпадъците и чл.22, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, актуализирана с Протокол
№31/29.06.2006г. - Решение №290) – съгласно Наредбата в община Лозница се
събират, извозват и обезвреждат следните видове отпадъци: ТБО от домакинствата
и стопанските обекти; Строителни отпадъци и излишни земни маси;
Производствени отпадъци и Масово разпространени отпадъци. Определени са
реда и условията за изхвърлянето, събирането, в т.ч. разделянето, превозването,
претоварването, обезвреждането и оползотворяването на битовите, строителните и
масово разпространените отпадъци, както и заплащането на съответните услуги,
съгласно действащите закони. Наредбата, определя задълженията, отговорностите
и взаимоотношенията между Общината и специализираните общински или частни
фирми и дружества, които по договорни отношения извършват извозването на
ТБО (твърдите битови отпадъци) и уличното почистване на улиците, площадите,
алеите, парковете, градините, спирките на обществения транспорт и на другите
обществени места в общината. С наредбата са определени задълженията на
ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански организации,
търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, банки, читалища,
учебни заведения, здравни заведения, домсъвети, собствениците или наемателите
на еднофамилни жилища и на гражданите по отношение на ежедневното
почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и
прилежащите им територии.
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II.2.9.4. Обмен на информация и сътрудничество с регионални органи на централни
ведомства, от компетенциите на които са въпроси по опазване на околната
среда, в териториалния обхват на които попада общината
В изпълнение на задълженията по Закона за опазване на околната среда в общината
се обявяват всички инвестиционни намерения, публично се оповестяват и се провеждат
съответните публични обсъждания.
Мониторингът на показателите на КАВ на територията на област Разград се
осъществява от Регионална лаборатория към ИАОС и РИОСВ - гр. Русе в рамките на
Националната система за мониторинг.
РЗИ – Разград извършва контрол и мониторинг на зоните за питейно водоснабдяване.
Оценка за състоянието на повърхностните води на територията на общината се
осъществява от РИОСВ-Русе.
В своята работа Дирекция „Местно развитие и екология, устройство на
територията и стопански дейности” обменя информация и си сътрудничи от името на
общината със следните регионални органи:
 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) е
регионален орган на Министерството на околната среда и водите, осигуряващ
провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на територията
на областите Русе, Разград и Силистра с обща площ над 8 200 км2. РИОСВ-Русе
има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
- Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
- Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните
природни богатства;
- Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските
екосистеми;
- Управление на отпадъците;
- Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
- Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и
водите;
При осъществяване на регулиращите си функции, РИОСВ-Русе разработва или
участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на
държавата в областта на опазването на околната среда. При осъществяване на контролните
си функции, РИОСВ-Русе извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с
прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на
околната среда и факторите, които й въздействат.
 Басейнова дирекция за управление на водите (БДУВ) – осъществява
дейностите по управление, контролен и оперативен мониторинг на водите и се
координира и контролира от Министерството на околната среда и водите. БДУВ
осъществява управление на водите на басейново ниво, като водните тела –
повърхностни и подземни, разположени на територията на община Лозница се
следят от: Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район с
център Варна (поречие река Камчия) и Басейнова дирекция за управление на
водите Дунавски район – гр. Плевен (поречие р. Русенски Лом);
 Регионална здравна инспекция - Разград (РЗИ-Разград) - осъществява
държавната здравна политика на територията на Разградска област и извършва
дейностите по държавен здравен контрол; интегрирана профилактика на
болестите; събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и
предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за
здравеопазване; мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със
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значение за здравето на населението; анализи, оценки и прогнози за здравнодемографските процеси на регионално ниво; лабораторни анализи и изпитвания;
РЗИ - Разград, отдел “Лабораторни изследвания” към дирекция „Обществено
здраве“ – извършва непрекъснато наблюдение (мониторинг) на качеството на
питейната вода, подавана за нуждите на жителите на област Разград, като по
предварително съгласуван график се взимат проби за анализ по показателите,
включени в постоянния мониторинг (цвят, вкус, мирис, мътност, рН, амониев йон,
нитрити, колиформи и Ешерихия коли в 100 мл);
 „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград – производствената дейност на
дружеството е добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и
пречистване на отпадъчните води – осъществяваща се чрез експлоатация и
поддържане на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и
експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води.
Дружеството разполага с лаборатория за изпитване на води, притежаваща
Сертификат за акредитация №218 ЛИ/03.04.2009г., като извършва физикохимично изпитване на вода за питейно-битови цели (питейна вода, минерална
вода, вода от местни водоизточници – кладенци, каптажи, сондажи); природни и
отпадъчни води (от ПСОВ, индустриални, повърхностни – от езера и язовири, от
реки и водни течения, подпочвени води). Дружеството обслужва населените места
на територията на пет общини в две области: област Разград - община Разград,
община Лозница, община Цар Калоян и област Търговище - община Опака и
община Попово;
 Държавно горско стопанство - Разград (ДГС-Разград) – „Северноцентрално
държавно предприятие” ДП е създадено на основание чл.163 от Закона за горите.
Предприятието стопанисва държавните горски територии в пет административни
области – Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В състава му
влизат 17 териториални поделения, от които 13 държавни горски стопанства и 4
държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в
обхвата на Северноцентрално държавно предприятие е 379 023 ха, от които 246
175 ха са държавните горски територии (65%). Основният предмет на дейност е
свързан със стопанисването и управлението на горите държавна собственост. За
поддръжането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно се извършват редица
мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.
ТП ДГС „Разград” е разположено в Североизточна България и обхваща част от
землищата на гр. Лозница, гр. Цар Калоян и с. Самуил. Територията на
стопанството попада в източната част на Дунавската равнина и заема южните
краища на Лудогорието;
 Регионална дирекция по горите - Русе (РДГ-Русе) – обхваща североизточната
част на България, като съгласно административно-териториалната подялба на
страната, РДГ-Русе стопанисва горския фонд на територията на област Русе
(община Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Бяла, Борово, Две могили, Ценово),
област Силистра (община Силистра, Кайнарджа, Главиница, Ситово, Алфатар,
Тутракан и Дулово) и област Разград (община Разград, Цар Калоян, Самуил,
Лозница, Завет, Кубрат и Исперих). РДГ-Русе включва 5 държавни горски
стопанства (ДГС Силистра, Тутракан, Разград, Бяла и „Сеслав” гр. Кубрат) и 3
държавни ловни стопанства (ДЛС „Дунав” гр. Русе, „Каракуз” гр. Дулово, „Воден
– Ири Хисар” с. Острово);
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II.2.9.5. Сътрудничество в разглежданата област със съседни общини, бизнеса, НПО
През 2008г. между Община Разград, Община Лозница, Община Исперих, Община
Кубрат, Община Завет, Община Самуил и Община Цар Калоян е сключено споразумение
за сътрудничество и през 2009г. е регистрирано Регионално сдружение за управление на
отпадъците – „Лудогорие еко”. Всички общини от област Разград са бенефициенти по
проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни
отпадъци от регион Разград”, в изпълнение на който е изградено и пуснато в
експлоатация Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград. От 2010г.
генерираните и събрани смесени битови отпадъци на територията на община Лозница се
транспортират и депонират на Регионалното депо.
II.2.9.6. Информиране на обществеността – използвани подходи и механизми
Община Лозница се стреми да осигури пълна информираност за всички обществено
значими проблеми. Само тогава жителите на общината биха могли да участва пълноценно
в изграждането и поддържането на гражданското общество. За информираността на
гражданите е важно законодателната и изпълнителната власт да работят открито и
прозрачно.
Информираността на обществеността се осъществява чрез:
 Интернет страницата на община Лозница;
 Информационни табла, банери, брошури;
 Пресконференции при стартиране и приключване на проекти в общината;
 Публикации в местната преса;
II.2.9.7. Мобилни и стационарни системи за наблюдение и контрол на качеството на
околната среда /въздух, води и т.н./
На територията на община Лозница няма такива системи.
II.2.10. Услуги предоставяни от Общината и на територията на общината, свързани с
опазване на околната среда – обхват на дейност и статут на фирмите
осъществяващи съответната дейност
Третиране на отпадъците
От 2009г. всички населени места в община Лозница са включени в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от
домакинствата, като дейността се извършва от Общинско предприятие „Лозстрой”,
съгласно Заповед №822А/04.12.2008г. От 2010г. организирано събраните твърди битови
отпадъци от всички населени места на територията на общината се обезвреждат чрез
депониране на Регионалното депо за неопасни отпадъци – гр. Разград, разположено в
местност “Орлян Бурлук”, землището на гр. Разград.
През 2010г. община Лозница е сключила договор с „Булекопак” АД – гр. София,
относно изграждане и управление на система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. Понастоящем в община Лозница, разделното събиране на отпадъци от опаковки
- хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, обхваща всички населени места в общината,
като за населените места - с. Крояч, с. Манастирци и с. Тръбач, разделното събиране на
отпадъците от опаковки се извършва в цветни чували, кампанийно при заявен интерес и
след определен график от кметствата.
НУБА се събират разделно в община Лозница, съгласно сключен договор през 2012г.
с „Трансинс Батери“ ООД - гр. Варна.
В общината се прилага система за разделно събиране и временно съхранение на
ИУЕЕО, което се предава за последващо предварително третиране, рециклиране и
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оползотворяване, съгласно сключен през 2012г. договор с организацията по
оползотворяване „Трансинс Технорециклираща Компания“ АД - гр. Варна.
ИУГ се събират разделно в община Лозница, съгласно сключен договор през 2012г. с
„Трансинс Авторециклиращ Консорциум“ АД - гр. Варна и се предават за рециклиране.
В община Лозница се прилага система за разделно събиране и оползотворяване на
ИУМПС, съгласно сключен договор през 2013г. с организацията по оползотворяване
„Българска рециклираща компания“ АД – гр. София.
Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води
Водоснабдителните мрежи в населените места в община Лозница и канализационната
мрежа в гр. Лозница се поддържат и експлоатират от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр.
Разград – клон Лозница.
Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – гр. Лозница е
пусната в експлоатация през есента на 2013г. Реконструираната ПСОВ – гр. Лозница е с
капацитет 4 300 екв. ж. и пречистване на средно 1 718 м3/ден отпадъчни води. Към
настоящият момент ПСОВ – гр. Лозница се управлява от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД,
гр. Разград.
Озеленяване и чистота на населените места
ОП „Лозстрой” извършва дейностите по почистване на местата за обществено
ползване, снегопочистване и зимно поддържане. Озеленяването и поддържането на
зелените площи се осъществява от общината и работниците по дейност „Озеленяване”
работещи по проект „Нов избор - развитие и реализация” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
ИЗВОДИ:
Необходимо е да се търси външна подкрепа за институционално укрепване на
администрацията;
Местата власт трябва да търси форми за създаване на структури, включително и
на свободни начала, които да подпомагат решаването на проблеми в областта на
опазването на околната среда;
За подобряване административният капацитет и за да бъдат актуално
информирани, относно последните промени в нормативната уредба по опазване
на околната среда, служителите на общинската администрация е необходимо
периодично да участват в семинари-обучения;
II.2.11. Икономически фактори
Община Лозница не е силно развит индустриален район. По отношение структурата и
развитието на промишлеността, в контекста на област Разград, Лозница се определя като
община с ниска степен на индустриално развитие заедно със Завет, Самуил и Цар Калоян.
С преструктурирането на икономиката отрасловата структура в общината се променя.
Добре развити в миналото отрасли като машиностроенето, дървообработването и леката
промишленост, днес са с намален или незначителен дял. Основен потенциал за развитие
имат приватизираните и новоизградени предприятия от хранително-вкусовата
промишленост източник на суровина, за които е добре развитото селско стопанство.
Икономиката на общината се обуславя предимно от селското стопанство, търговията,
услугите и съществуващите предприятия, предимно МСП, в сферата на хранителновкусовата промишленост, която е с водещо място в общината. Община Лозница е с ниска
степен на промишлено развитие. Застъпени са най-вече преработката на хранителни
продукти и металообработването. В общината са представени и отрасли като
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дървообработване, шивашка промишленост, млекопреработваща промишленост. Добре
развита е хранително-вкусовата промишленост, суровините за която се осигуряват от
местното селско стопанство.
Добри възможности за развитие съществуват за общинско предприятие ”Лозстрой” с
основен предмет на дейност строителство и благоустройство, комунална дейност,
сметосъбиране; и за „МЕТАЛ“ ЕООД с производствена дейност – леене на алуминий
(скрап) в гр. Лозница.
В община Лозница 72,3% от приходите от продажби се отчитат в „Търговия и
ремонт”, 16,7% в „Селско, ловно, горско и рибно стопанство” и само 12,4% в
преработващата промишленост. По-големите фирми на територията на общината са:
 „МЕТАЛ“ ЕООД с производствена дейност – леене на алуминий (скрап), гр.
Лозница, общ. Лозница;
 „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом - експлоатира птицеферма в с. Бели Лом с
дейност - отглеждане на пилета-бройлери;
 „Джъмп фрут” АД – консервна фабрика с хладилник за дълбоко замразяване;
 „Мерби – 98” ООД – производство и багрене на дънкови облекла;
 „ЗАРКО - 90” ЕООД – гр. Лозница;
 „Балчо Агро Продукт” ЕООД;
 „Хладилна база за дивечово месо“ АД - дълбоко замразяване на дивечово месо и
плодове;
Освен горепосочените фирми на територията на общината са разкрити малки частни
фирми за алуминиева и ПВЦ дограма, дърводелски услуги, мандри, хлебопекарни и
шивашки услуги.
Основни показатели на нефинансовите предприятия в община Лозница по групи предприятия
според броя на заетите, 2012г.
Групи предприятия
Общо
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250

Предприятия
/бр./
199
181
18
-

Произведена
продукция**

Приходи от
дейността

34 562
13 565
20 997
-

/хил. лв./
45 746
21 075
24 671
-

Нетни
приходи от
продажби
37 493
16 735
20 758
-

*По данни на община Лозница
**Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика

През 2012г. на територията на община Лозница, функционират общо 199
нефинансови предприятия от които 91% са микропредприятия с до 9 заети и 9% малки
предприятия. Малките предприятия произвеждат 60,7% от продукцията, а
микропредприятията 39,3%, като нетните приходи от продажби съответно 55,4% и 44,6%.
Общите нетни приходи от продажби са 37 493 хил. лв. През 2012г. броя на МСП се е
увеличил с 62 бр., в сравнение с 2008г., което е положителна тенденция в развитието на
местната икономика. На територията на общината не функционират средни и големи
предприятия.
В община Лозница през 2012г. разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи и придобитите дълготрайни материални активи по видове са представени в
таблицата по-долу:
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Вид
Земя
Сгради, строителни съоръжения и
конструкции
Машини, производствено оборудване
и апаратура
Транспортни средства
Други разходи
Общо

Разходи за придобиване
на дълготрйни
материални активи
(хил. лв)
980

Придобити
дълготрайни
материални активи
(хил. лв)
980

2 388

2 538

5 056

5 043

372
236
9 032

372
210
9 143

*Източник: НСИ

От данните в таблицата се вижда, че най-голям е делът на придобитите ДМА за
машини, производствено оборудване и апаратура 5 056 хил. лв., следван от тези за сгради,
строителни съоръжения и конструкции 2 388 хил. лв.
По статистически данни на територията на община Лозница са регистрирани 439
стопански субекта, както следва:
 Еднолични търговци – 367 бр.;
 Дружества с ограничена отговорност – 20 бр.;
 Еднолични дружества с ограничена отговорност – 10 бр.;
 Акционерни дружества – 5 бр.;
 Събирателни дружества – 2 бр.;
 Кооперации – 35 бр.;
В общината през 2012г. размера на чуждестранните преки инвестиции в
нефинансовия сектор са 651,3 хил. евро.
В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за Брутна добавена стойност и
брутен вътрешен продукт по икономически сектори в област Разград за периода 20102013г., като следва:
Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт по икономически сектори в
област Разград за периода 2010-2013г.
Показатели
БДС
БДС по икономически сектори
Аграрен
Индустрия
Услуги
БВП
БВП на човек от населението

Мерна
единица
млн. лв.
млн. лв.
млн. лв.
млн. лв.
млн. лв.
лв.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

671

729

804

820

109
201
361
773
5 880

133
229
366
835
6 708

136
295
373
932
7 584

145
297
378
952
7 846

*Източник: НСИ

По-долу са представени данни от НСИ за 2013г. за основните икономически
индикатори за страната, статистически Северен централен район (обхващащ областите
Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра), като следва:

145

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Основни икономически индикатори
България
БДС (млн. лв.)
Брутен вътрешен продукт (млн. лв.)
БВП на човек от населението (лв.)
Северен централен район
БДС (млн. лв.)
Брутен вътрешен продукт (млн. лв.)
БВП на човек от населението (лв.)
Област Разград
БДС (млн. лв.)
Брутен вътрешен продукт (млн. лв.)
БВП на човек от населението (лв.)

2013г.
70 576
81 971
11 283
5 756
6 685
7 957
820
952
7 846

*Източник: НСИ

Предприятия на територията на общината, чието въздействие върху околната среда
се контролира чрез издадени Комплексни разрешителни по смисъла на чл.117 от Закона за
опазване на околната среда /ЗООС:
 „МЕТАЛ“ ЕООД с производствена дейност – леене на алуминий (скрап) - в имот
№137004, разположен в землището на гр. Лозница, общ. Лозница;
 „МЕМОТРЕЙД“ ЕООД, с. Бели Лом - с предмет на дейност (птицевъдство;
земеделие и животновъдство; отглеждане на всякакъв вид зърнени, маслодайни,
технически и кореноплодни култури; производство, преработка, съхранение и
реализация в страната и чужбина на всякакъв вид селскостопанска продукция от
животински и растителен характер, билки, гъби и ядки; пчеларство и търговия с
пчелни продукти) - експлоатира птицеферма в с. Бели Лом с дейност - отглеждане
на пилета-бройлери;
II.2.11.1. Селско стопанство
Община Лозница се развива предимно като селскостопански район. Аграрният
сектор в община Лозница е традиционно водещ в местната икономика, като определящо
значение има растениевъдството. Показателят за обработваема земя на човек от
населението за страната е 6,3 дка/ч, а специално за област Разград 13,6 дка/ч. В община
Лозница тя е 16 дка/ч, което е по-високо от тази за страната и областта. След нивите наймного обща площ в дка са ливади и пасища – 11,3%, засетите с трайни насаждения,
включително лозя са 3,6%. Съществуват традиции в отглеждането на лозя, овошки и
зеленчуци. Тук в Лудогорието е мястото, където за първи път е пренесена и прихваната
прочутата в миналото американска лоза, която дава име на селището – Лозница. Днес поголямата част от лозята и овощните градини са остарели и амортизирани. Раздробеността
на земята носи несигурност на предприемачите за създаване на нови трайни насаждения,
където възвръщаемостта е след 10-15 години. Добри традиции съществуват при
производството на оранжерийни зеленчуци.
Благоприятните природни и климатични условия, плодородната земя предопределят
отглеждането предимно на зърнени и технически култури, които заемат около 75% от
обработваемата земя в общината. Площите със зърнени култури, заемат основен дял в
структурата на отглежданите в общината земеделски култури. Традиционни култури,
отглеждани в община Лозница са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. През
последните години обаче намаляват площите със зърнено-фуражни култури, които към
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момента заемат около 57% от обработваемата земя, но се увеличават площите с трайни
насаждения: овощни, малини и ягодоплодни. Положителна тенденция е въвеждането на
алтернативното земеделие - през последните години е наблюдаваната тенденция за
разширяване на площите с малинови и ягодови насаждения. Като причина за нарастването
на площите с трайни насаждения може да се посочи бързата възвръщаемост на
инвестициите. Основните масиви на територията на област Разград с малинови насаждения
се намират в община Лозница, като голяма част от продукцията се изнася за Румъния. Тези
култури, поемат голям брой сезонна заетост, което е предпоставка за нарастване на
доходите на населението. В следствие на това действащите предприятия за преработка и
замразяване на плодове увеличават своя капацитет. Площите с рапица също се увеличават.
По данни на общината средните добиви са около средните за страната. През последните
години нараства броя на оранжериите за ранни зеленчуци, като през 2008г. са били 6, а
през 2013г. са 14 бр.
Влияние върху структурата на земеделските култури оказват и външни за средата
фактори. Определящо значение за решението на арендаторите на земя за отглеждане
предимно на царевица е близостта на завода за преработка на царевица за производство на
нишесте и подсладители “Амилум България” – Разград, който изкупува големи количества
на конкурентни цени.
Определящо значение за бъдещото развитие на овощарството и производството на
плодове, оказва наличието на най-голямата хладилна база в областта - „Джъмп фрут” АД,
която е с модерно оборудване и основната дейност на фирмата е преработка и замразяване
на плодове. Фирмата изнася продукцията си предимно на пазарите на ЕС. В общината
фирма „Хладилна база за дивечово месо“ АД е с основна дейност дълбоко замразяване на
дивечово месо и плодове.
Увеличават се и пасищата, което е предпоставка за развитието на
животновъдството. Трайно пустееща обработваема земя в общината няма.
По данни на общината наличната земя се стопанисва от 6 земеделски кооперации и
десетина крупни арендатори. На територията на общината има и голям брой земеделски
стопани, които сами обработват земята си. Земеделските кооперации и арендаторите
инвестират в обновяване на машинния си парк, с нови и икономични машини.
Тенденциите за развитие на растениевъдството в общината са общо положителни.
Традициите, плодородната и екологично чиста земя, обезпечеността с техника и
свободната работна ръка, с възможности за реализация предимно в земеделието са
основните ресурси на общината. Богатството на води и изградената, макар амортизирана
инфраструктура, обслужваща към момента около 16 хил. дка поливни площи, създава
потенциал за възстановяване на поливното земеделие. Съществуват условия за
възстановяване на масивите от трайни насаждения и зеленчукопроизводството, пряко
свързани с реализацията на продукцията и търсене на нови пазари. Необходима е
реконструкция и разширяване на напоителната система, от което би последвало и
подобряване на добивите от земеделските култури и възстановяване на
зеленчукопроизводството.
Община Лозница е с площ 249 483 дка, от които около 150 хил. дка обработваема
земя – над 60%, разпределена както следва: ниви – 141 994 дка; ливади – 833 дка; овощни
градини – 2 500 дка; лозя – 847 дка; малини – 2 000 дка; ягоди – 500 дка.
Най-голям дял от собствеността на земята заема частния сектор, около 92%.
Общинските, държавните, училищните, джамийските и църковните земи са отдадени под
наем и аренда. Общинските пасища, мери, които са около 21 хил. дка също са отдадени
под наем и аренда на собственици на пасищни животни.
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II.2.11.2. Животновъдство
Животновъдството е втори по значение подотрасъл в района. Положителни са
тенденциите за развитие на овцевъдството, птицевъдството, пчеларството и
рибовъдството. Към днешна дата на територията на общината има регистрирани 56
животновъди. Броят на животните по групи е както следва: говеда – 2 025 бр., овце – 9 500
бр., кози – 1 450 бр. и за последните години е почти постоянен. Увеличава се обаче броя на
пчелните семейства, който е 5 200 за 2013г., като за сравнение броят им през 2004г. е бил 1
598. Предпоставка за развитие на пчеларството в общината е новооткритото в град
Лозница предприятие за преработка нa пчелни продукти.
Друг важен фактор, който е предпоставка за развитието на модерно и иновативно
животновъдство, което да произвежда екологична продукция с висока добавена стойност
са наличните филиали на научни институти по земеделие (Земеделски институт - гр.
Шумен с експерименталната опитна станция в гр. Лозница и Институт по животновъдни
науки - гр. Костинброд с база в гр. Лозница) на територията на общината.
Основен проблем за развитие на животновъдството е липсата на условия за
производство на екологично чиста продукция поради раздробеност на стопанствата и
липса на текущ контрол на качеството.
II.2.11.3. Горско стопанство
Горите са едно от изключително важните богатства и ресурс на общината, като едно
от ценните им качества е тяхното екологично и рекреационно въздействие. Горските
площи на територията на община Лозница са 40 188 дка, което е 16,1% от площта на
общината, като делът е по-нисък от този за страната (33,6%) и областта (22,4%). От
горските площи на територията на община Лозница - 2 800 hа са широколистни гори, а 380
hа – иглолистни и останалите 720 hа са смесени гори. Свързаните с горските ресурси
отрасли в общината нямат приоритетно значение.
II.2.11.4. Туризъм
Развитието на туризма въз основа на културно-историческото наследство е един от
приоритетите в стратегическото планиране на област Разград, в т.ч. и на община Лозница.
Като туристически ресурси биха могли да се разгледат богатите природни и културни
дадености на община Лозница и особено на с. Сейдол разположено в “самото сърце” на
Лудогорието. Те са предпоставка за интегрирано развитие на екотуризма, културния и
селския туризъм. Местността “Тюлбето” край с. Сейдол е известна с вековната си дъбова
гора и като “свещено място” за християни и мюсюлмани; Уникалната музейна колекция
“Царството на минералите”, съхраняваща и представяща богатото разнообразие от
минерали и природни изкопаеми в България; Етнографската колекция, която разкрива
богатото културно наследство и бит на местното население през различните епохи;
Античното селище в околностите на гр. Лозница; Историческото място „Бункера” в с.
Манастирско; Историческото място ”Юмрука” в гр. Лозница, Историческото място
”Чистилището” в с. Синя вода; Историческото място „Змиярника” в с. Манастирско, както
и „Вила Рустика” покрай яз. „Бели Лом”.
По данни на „Националния институт за недвижимо и културно наследство” на
територията на общината има 14 селищни и надгробни могили, обявени за паметници на
културата, притежаващи статут на недвижими културни ценности с категория национално
значение.
За развитието на сектора е необходимо да бъдат разработени и популяризирани
тематични еко-маршрути, свързващи Лозница и с. Сейдол с други природни и културни
забележителности. Развитието на еко, културен и селски туризъм може да бъде средство за
съживяване на местната икономика.
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Туризмът може да играе ролята на приоритетен отрасъл за общината, но неговото
развитие не може да бъде успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на
икономическата база и на инфраструктурата. Възможностите за бъдещото развитие на
туризма в общината са свързани с умелото съчетаване на туристическото развитие с
опазването на природната среда и зачитане на бита и културата на местното население,
както и подобряване уменията за мениджмънт на местните човешки ресурси заети в
туризма.
II.2.11.5. Състояние на инфраструктурата – пътища, пристанища и т.н.
Освен на пътната мрежа, в община Лозница се обръща специално внимание на
благоустрояването на уличните мрежи в населените места, където над 50% от настилката е
черен път.
Пътническите превози се осъществят от следните пътнически автобусни линии:
 Междуселищни автобусни линии
- с. Бели Лом – гр. Лозница и обратно;
- гр. Лозница – с. Крояч и обратно;
- гр. Лозница – с. Манастирци и обратно.
 Междуобщински автобусни линии
- гр. Лозница – гр. Разград през с. Синя вода и обратно;
- гр. Лозница – гр. Разград през с. Сейдол и обратно;
- гр. Лозница – гр. Разград през с. Градина и обратно;
- с. Веселина – гр. Разград и обратно;
- гр. Разград – с. Веселина и обратно през с. Студенец;
- с. Бели Лом – гр. Разград и обратно;
 Междуобластни автобусни линии
- гр. Търговище – гр. Лозница и обратно;
- гр. Търговище – с. Манастирци /в петък и неделя/ и обратно;
- гр. Разград – гр. Търговище /през с. Сейдол/ и обратно.
Град Лозница е отдалечен от областни центрове Разград, Търговище и Шумен, т.е
разположен е на 19 км северно от гр. Търговище, на 20 км южно от гр. Разград и на 37 км
западно от гр. Шумен.
ИЗВОДИ:
На територията на общината не се очаква значителна инвестиционна активност,
която съществено да промени местната икономика, възможен е интерес от страна
на инвеститори в областта на селското стопанство и преработвателната
промишленост;
Недостатъчен е броят на отраслите и производствата, които покриват
изискванията за европейския сертификат за качество на произвежданата
продукция;
Увеличаване на финансови ресурси с инвестиционен и оборотен характер за
изграждане на нови хидромелиоративни съоръжения, за закупуване на торове и
пестициди, за резервни части за селскостопанската техника и др.;
Съществуващата икономическа структура и динамиката на предвижданите
изменения не създават условия за нарушаване на екологичните характеристики
на общината;
Изграждане на единна стратегия и на политика за преструктуриране на аграрния
сектор с цел развитие на печеливши производства съобразени с природните и
поземлените ресурси на общината;
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Създаването на модерни съвременни семейни ферми за растителна и животинска
продукция;
Възстановяване и създаване на нови масиви от трайни насаждения;
Развитие на биологично земеделие - запознаване на производителите с
технологията на производството и с нормативната база, както и с научните
постижения;
Създаване на условия за повишаване нивото на научно обслужване в селското
стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на съвременни
технологии на производство;
Стимулиране на малките населени места чрез създаване на заетост в
производството на зърнени култури, в селския туризъм и изграждане на социална
инфраструктура за задържане на населението;
Изграждането на туристическа инфраструктура включваща средства за подслон
(хотели, къмпинги, мотели), бюра за туристическа информация и резервация,
агенция за пътуване и др.;
Развитие на малък и среден туристически бизнес с активно включване на
местното население в туристическия процес;
Привличане като източници на финансиране в туристическата сфера на средства
от европейските предприсъединителни фондове;
II.2.12. Финансови фактори
В тази част на програмата са разгледани финансовите инструменти, които са
специално изведени в законодателството по околна среда, във връзка с осигуряване на
средства за органите на местното самоуправление за реализиране на програми и мерки в
областта на околната среда.
Задължение на местните власти е да предвидят в бюджета на общината,
необходимите средства да реализиране на приетите от общинския съвет стратегии за
развитие на общината, както и средства по поети евентуални задължения на общината по
регионални програми и проекти.
В Законът за опазване на околната среда (чл.80, ЗООС) е регламентирана
възможността за финансиране на общините от държавния бюджет или от национални
фондове, относно проекти по опазване на околната среда, когато те са обосновани като
приоритетни в общинските програми за околна среда. ЗООС създава един допълнителен
източник на приходи за общинските бюджети за реализиране на мерки по приоритетите,
определени в ОПООС. Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от кметовете на
общини, постъпват по бюджета на общината. Осемдесет на сто от санкциите за увреждане
или замърсяване на околната среда над допустимите норми по чл.69 постъпват по бюджета
на общината, на чиято територия се намира санкционираният субект. Тези приходи, както
и приходите от глоби за нарушаване на наредбите, приемани от общинските съвети във
връзка с опазването на околната среда, се изразходват за екологични проекти и дейности
по приоритети, определени в ОПООС (чл.65, ЗООС).
Също така, ЗООС регламентира задължение за местните власти, ежегодно с
приемането на общинския бюджет, по предложение на кмета на общината да се определят
средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в
общинската програма за опазване на околната среда.
В ЗООС е предвиден и един специален финансов инструмент за реализиране на
задълженията на местната власт за изпълнение на национални и общински стратегии и
програми в областта на околната среда, включително на ОПООС. Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в изпълнение на
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своята дейност предоставя на общините финансови средства под формата на безвъзмездни
помощи и безлихвени или нисколихвени заеми.
Редица специални закони в областта на околната среда също предвиждат
възможности за финансиране на дейности, свързани с изпълнение на ангажиментите на
общините за опазване на околната среда.
Законът за водите (чл.198, ал.2, ЗВ) подчертава задължението на общините да
предвиждат в своите бюджети средства за изпълнение на ангажиментите по околна среда,
като регламентира, че проекти, обекти и мероприятия с местно значение се финансират със
средства от общинските бюджети или с общински извънбюджетни средства. ЗВ поставя
принципите на икономическото регулиране, основани на принципа за възстановяването на
разходите за водните услуги, включително тези за околната среда и за ресурса и на
принципа „замърсителят плаща“. Те се реализират чрез провеждане на ценова политика,
която осигурява подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на водите
с оглед постигането на целите за опазване на околната среда (чл.192, ЗВ).
ЗУО предвижда възможност за финансиране от държавния бюджет на приоритетните
дейности по изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово
разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и рекултивация на места,
замърсени с отпадъци (чл.56, ал.1, ЗУО). Финансират се само програми и проекти за
изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които отговарят на
последователността на мерките, определени в НПУО и които са одобрени от министъра на
околната среда и водите. Когато съоръженията и инсталациите не се използват съгласно
изискванията, общините възстановяват средствата в държавния бюджет или в ПУДООС.
ЗУО в допълнение на ЗООС определя по бюджета на съответната община,
постъпването на сумите от глобите и имуществените санкции за нарушения на закона,
когато наказателните постановления са издадени от кмета на общината, като тези средства
се изразходват целево за проекти и обекти за управление на отпадъци (чл.58, ал.2 и 3,
ЗУО).
Законът за защитените територии (чл.74, ал.2, т.6, ЗЗТ) специално предвижда, че
финансирането на дейностите на общините в защитените територии за извършване на
възстановителни, поддържащи и други природозащитни дейности в тях, се подпомага от
ПУДООС.
Източници за финансиране на дейностите по опазване на околната среда
Източниците за финансиране на програми (проекти) в областта на опазване на
околната среда могат да бъдат национални или международни организации, фондове,
механизми и други, които осъществяват директни инвестиции, посредством бюджетни
субсидии, безвъзмездни помощи и дарения, заеми при облекчени условия за реализиране
на проекти в областта на опазването на околната среда, непреки инвестиции и др.
Основните национални и международни източници за финансиране на дейности за
реализиране целите на политиката по опазване на околната среда са:
 Държавен бюджет;
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС);
 Фондове на Европейския съюз - Структурни фондове (Оперативна програма
„Околна среда“ – програмата подпомага изпълнението на поетите от страната ни
ангажименти в сектор околна среда и постигането на съответствие с изискванията
на европейското екологично законодателство. Програмата предоставя големи
възможности на общините в страната да изградят съвременна инфраструктура за
управление на водите и отпадъците, да бъде опазено биологичното разнообразие,
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което ще съдейства не само за по-чиста и здравословна околна среда, съхранена
природа, но и създава и нови работни места);
 Национален доверителен екофонд;
 Механизъм “съвместно изпълнение” в рамките на Протокола от Киото към
Рамковата конвенция по изменение на климата;
 Споразумения за двустранно сътрудничество - с Австрия, Белгия,
Великобритания, Германия, Монако, Холандия, Дания;
 Международни организации и финансови институции – Глобален екологичен
фонд (ГЕФ), Nordic – фондове, CIM – проекти, Централно европейска инициатива,
Американска агенция за международно развитие (USAID), Световна банка;
Основен дял в средствата, заложени в бюджетите на Министерството на околната
среда и водите, разработвани на програмен принцип по години са за изграждане на
инфраструктурни обекти (строителство на депа за твърди битови отпадъци,
пречиствателни станции за отпадни води, канализационни мрежи и довеждащи колектори
и корекции на речни корита и дерета, изграждане на сепариращи съоръжения за разделяне
на отпадъците и системи за рециклирането им, съдове за сметосъбиране, компостиране на
биоразградими битови отпадъци, финансиране на ремонтни дейности по обезопасяването
на складове за негодни за употреба пестициди, събирането и опаковането им).
II.2.12.1. Бюджет
Бюджетната прогноза за собствените приходи на община Лозница е съобразена с
икономическите тенденции. Приходите са определени на базата на постигнатите през
последната година нива, на анализ на причините за съответното изпълнение за всеки
приходен параграф, както и на усилията на администрацията за подобряване на
събираемостта и подобряване на приходите и доходите от собственост.
Приходоизточници в общинския бюджет, в т.ч. свързани с околната среда
Бюджетът на община Лозница за 2016г. е разработен в съответствие с действащата
нормативна уредба, общинския план за развитие 2014-2020г. и приоритетите на
общинското ръководство. Приходната част на бюджета отразява политиката на общината,
като промените в местните данъци и такси са незначителни, каквито са промените в Закона
за местните данъци и такси. Също така са отчетени резервите за подобряване на
събираемостта в резултат на повишен контрол и запазен обема на финансираните досега
дейности и предоставяните на населението публични услуги.
За 2016г. се предвижда да постъпят средства в размер на 7 225 038 лв., в т.ч.:
 Приходи за държавни дейности в размер на 4 098 090 лв., в т.ч.:
- Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 816 599 лв.;
- Неданъчни проходи в размер на 38 284 лв.;
- Временно съхранявани средства на разпореждане – 5 989 лв.;
- Средства по сметки в банки – 234 916 лв.;
 Приходи за местни дейности в размер на 3 126 948 лв., в т.ч.:
- Данъчни приходи в размер на 337 500 лв.;
- Неданъчни приходи в размер на 1 029 445 лв.;
- Обща изравнителна субсидия в размер на 726 800 лв.;
- Целева субсидия за капитал. р-ди в размер на 381 620 лв.;
- Погашения по заеми в банки – 128 160 лв.;
- Депозити и средства по сметки – 779 743 лв.;
Съществен дял в структурата на приходите от местните такси и цени на услуги заема
такса «битови отпадъци».
152

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Разходи свързани с опазване на околната среда, относителен дял от всички
разходи
За 2016г. в община Лозница предвидените разходи са в размер на 7 225 038 лв., в т.ч.:
 За делегирани държавни дейности в размер на 4 098 090 лв.;
 За местни дейности в размер на 2 822 162 лв.;
 За дофинансиране на държавни дейности в размер на 304 786 лв.;
Планираните разходи за 2016г. свързани с опазване на околната среда са съответно:
 ВиК – 673 161 лв., което е 9,32% от всички предвидени разходи;
 Озеленяване – 89 046 лв., което е 1,23% от всички предвидени разходи;
 Чистота – 272 665 лв., което е 3,77% от всички предвидени разходи;
 Опазване на околната среда – 6 620 лв., което е 0,09% от всички предвидени
разходи;
II.2.12.2. Ниво на такси за услуги в областта на управление на отпадъците и водите,
сравнение със средното за страната; доколко приходите от такси покриват
разходите за дейността
Такса „битови отпадъци“
Приходите в община Лозница от събраната такса „битови отпадъци“ за периода
2010-2015г. са представени в таблицата, както следва:
Година

Приходи /лв.

2010г.

104 887 лв.

2011г.

131 357 лв.

2012г.

148 985 лв.

2013г.

151 503 лв.

2014г.

208 644 лв.

Към 30.10.2015г.

168 652 лв.

*Източник: Община Лозница

В община Лозница за 2014г. приходите от такса „битови отпадъци“ са в размер на
208 644 лв.
Приходи от такса битови отпадъци (лв./жител)
2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Средно - България

44,31

52,01

57,84

62,36

67,99

63,55

Средни общини (10-50 хил.
жители)

26,90

32,55

35,79

38,81

44,73

44,88

*Източник: НСОРБ, МФ, НСИ

Съгласно данни на ГРАО, населението по постоянен адрес на община Лозница за
2012г. е 13 296 души, като за 2012г. по план-сметка на общината предвидените приходи от
такса “битови отпадъци” са 182 132 лв., а са отчетени приходи от такса “битови отпадъци”
в размер на 148 985 лв., при което приходите от такса „битови отпадъци“ са съответно 11,2
лв./жител. За 2012г. община Лозница е реализирала много по-ниски постъпления от такса
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„битови отпадъци“ спрямо средното за страната и спрямо постъпленията за средни общини
в страната (с население 10-50 хил. жители).
Приходи от такса битови отпадъци на тон генерирани битови отпадъци (лв./тон)
2009г.
125,88
70,22

Средно - България
Средни общини (10-50 хил. жители)

2010г.
155,47
88,72

2011г.
185,50
111,00

*Източник: НСОРБ, МФ, НСИ

За 2011г. в община Лозница са генерирани 1 837,7 тона смесени битови отпадъци,
като по план-сметка на общината предвидените приходи от такса “битови отпадъци” са
182 132 лв., а са отчетени приходи от такса “битови отпадъци” в размер на 131 357 лв., при
което приходите от такса битови отпадъци на тон генерирани битови отпадъци са
съответно 71,5 лв./тон. За 2011г. община Лозница е реализирала много по-ниски
постъпления от такса „битови отпадъци“ спрямо средното за страната и спрямо
постъпленията за средни общини в страната (с население 10-50 хил. жители).
В община Лозница такса „битови отпадъци“ се определя в годишен размер с решение
на ОбС въз основа на одобрена План-сметка в съответствие с чл.66, ал.1 от ЗМДТ.
Определен е размера на таксата за всяка услуга поотделно – закупуване на съдове за
битови отпадъци, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване. Размерът на
таксата за битови отпадъци е определена на база на планираните с План-сметката разходи,
отнесени към отчетните стойности и коригираните приблизителни данъчни оценки на
имотите.
Структура на приходите от такса битови отпадъци по групи задължени лица
2009г.
ДомаЮрид.
кинства
лица
Средни общини (1050 хил. жители)
Средно - България

2010г.
Дома- Юрид.
кинства лица

2011г.
ДомаЮрид.
кинства
лица

2012г.
ДомаЮрид.
кинства лица

40,2%

59,8%

39,0%

61,0%

35,6%

64,4%

39,1%

60,9%

44,7%

55,3%

43,8%

56,2%

42,9%

57,1%

43,1%

56,9%

*Източник: НПУО 2014-2020г.

Представени са данни за планираните и отчетени приходи от такса „битови
отпадъци“ в община Лозница през последните години, както следва:
Приходи (лв.)
Планирани приходи от такса
“Битови отпадъци”
Отчетени приходи от такса
“Битови отпадъци”
Домакинства
Юридически лица
Изпълнение в %

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

182 132

182 132

182 132

206 811

131 357
69 786
61 571
72%

148 985
74 575
74 410
82%

151 503
75 414
76 089
83%

208 644
95 631
113 013
101%

*Източник: Община Лозница

За община Лозница също е валидна наблюдаваната в общините ситуация, при която
делът на платените от бизнеса средства за такса „битови отпадъци“ е по-голям от този на
домакинствата за 2013-2014г., което е видно от таблицата по-горе. За 2012г. дължимите
приходи от такса “битови отпадъци ” са 182 132 лв., а отчетените приходи от такса “битови
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отпадъци” в община Лозница са 148 985 лв., в т.ч. от домакинства – 74 575 лв. и от
юридически лица – 74 410 лв. Делът на средствата платени от бизнеса е 49,9% и е по-нисък
спрямо средните за страната и спрямо тези за средните общини (10-50 хил. жители), което
се дължи на малкия брой фирми в общината.
Структурата на разходите за управление на отпадъците е представена в следващата
таблица на база информация от годишните план-сметки на общината за дейностите по
управление на отпадъците.
Разходи за управление на отпадъците в община Лозница
Година

2011

2012

2013

2014

2015

Общо
(лв.)

%

Общо разходи по
управление на
отпадъците /лв./ в т. ч.

182 132

182 132

182 132

206 811

234 871

988 078

100%

За сметосъбиране и
транспортиране

69 794

72 615

70 134

77 241

85 430

375 214

38%

За депониране

51 464

49 412

56 920

71 629

84 288

313 713

32%

За почистване на улици,
паркове и пр.

40 774

36 905

34 178

34 441

37 653

183 951

19%

За закупуване на
сметосъбираща техника
и съдове за отпадъците

20 100

23 200

20 900

23 500

27 500

115 200

12%

Общо за годините 2011-2015г. в община Лозница, около 12% от експлоатационните
разходи се ползват за закупуване на съдове и сметоизвозваща техника, 38% за
транспортиране на отпадъците, 32% за депониране (вкл. отчисленията по ЗУО) и 19% за
почистване на улиците.
Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса битови
отпадъци
2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Средно – България

1,17

1,29

1,27

1,17

Средни общини (10-50 хил. жители)

0,98

1,08

1,17

1,02

*Източник: НСОРБ

Покритие на разходите за управление на отпадъците с приходи от такса битови
отпадъци в община Лозница
Отчетени приходи от такса “Битови
отпадъци” (лв.)
Планирани разходи по управление на
отпадъците (лв.)
Покритие на разходите за управление на
отпадъците с приходи от такса битови
отпадъци (%)

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

131 357

148 985

151 503

208 644

182 132

182 132

182 132

206 811

0,72

0,82

0,83

1,01
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За 2012г. покритието на разходите за управление на отпадъците с приходите от такса
битови отпадъци в община Лозница е по-ниско от средно за страната и от това при
средните общини с население 10-50 хил. жители. Данните показват, че община Лозница
изразходва повече средства през годините за управление на отпадъците отколкото събира
такива от такса „битови отпадъци“. Използваните за изчисляване на показателя приходи от
такса „битови отпадъци“ не съдържат размера на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.
ВиК услуги
Поддържането и експлоатацията на водоснабдителните мрежи в населените места в
община Лозница и канализационната мрежа в гр. Лозница е от „Водоснабдяване - Дунав”
ЕООД, гр. Разград – клон Лозница, като цените на предоставените ВиК услуги са както
следва:
Цени на ВиК услуги
№

Видове услуги

Ед. мярка

Цена на
услуга без
ДДС

ДДС
20%

Цена с
ДДС

1.
2.

Доставка на питейна вода
Доставка на непитейна вода

лв./м3
лв./м3

1,98
1,40

0,39
0,28

2,38
1,68

3.

Доставка на питейна вода на друг
ВиК оператор

лв./м3

0,70

0,14

0,84

Отвеждане на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води
население
Обществени абонати
степен на замърсяване 1
степен на замърсяване 2
степен на замърсяване 3

лв./м3

0,11

0,02

0,13

лв./м3

0,15

0,03

0,18

лв./м3
лв./м3
лв./м3

0,31
0,54
0,85

0,06
0,11
0,17

0,37
0,65
1,02

4.
5.
6.

ИЗВОДИ:
При голяма част от източниците за финансиране се изисква при отпускането на
средствата и общинско съфинансиране. Имайки в предвид ограничените
финансови възможности на малките общини се оказва невъзможно, да се
осигурят необходимите за съфинансиране средства;
За финансиране на дейностите за реализиране целите на политиката по опазване
на околната среда е необходимо община Лозница да кандидатства в съвместни
проекти, както със съседни общини в региона, така и с НПО;
В община Лозница има висок процент на събираемост на такса „битови
отпадъци“, но отчетените приходи от такса „битови отпадъци“ са по-ниски от
планираните;
Община Лозница изразходва повече средства през годините за управление на
отпадъците, отколкото събира такива от такса „битови отпадъци“;
II.2.13. Демографска структура на населението
II.2.13.1. Население на общината по населени места, градско и селско население
По общия брой на населението, общината попада в групата на много малките общини
(до 10 000 души). Разпределението на жителите по населени места е неравномерно. Едва
1/2 (24,4%) от населението на общината е съсредоточено в гр. Лозница. В гр. Лозница, с.
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Веселина, с. Синя вода, с. Бели Лом и с. Ловско живее малко повече от половината (58,4%)
от населението на общината.
Село Трапище е 6,3% от цялото население на общината. В село Каменар живеят 5,6%
от населението на общината. Населението в село Сейдол е 5,5% от населението на
общината. Населението в селата Гороцвет и Студенец представлява 8,8% от населението в
общината. Село Чудомир заедно със село Градина живеят 7,5% от населението на
общината. Село Манастирци представлява 3% от населението на общината. Населението в
селата Тръбач, Манастирско и Крояч живеят 4,9% от населението на общината.
По данни на НСИ от последното преброяване (2011г.), населението в община
Лозница наброява 9 212 души или 7,5% от населението на област Разград.
Разпределение на населението в административен център – гр. Лозница и останалите
населени места в община Лозница през 2014г.
№

Населено място в
община Лозница

2014г.

1.

гр. Лозница

2 157

2.

с. Бели Лом

679

3. с. Веселина
4. с. Гороцвет
5. с. Градина
6. с. Каменар
7. с. Крояч
8. с. Ловско
9. с. Манастирско
10. с. Манастирци
11. с. Сейдол
12. с. Синя вода
13. с. Студенец
14. с. Трапище
15. с. Тръбач
16. с. Чудомир
Общо община Лозница

874
406
330
492
119
645
156
266
484
802
374
555
158
332
8 829

*Източник: НСИ

Според данните от последното преброяване на Териториално статистическо бюро град Разград за 2011г. населението на община Лозница е 13 366 души, като в град Лозница
живеят 2 938 души, а останалата част от населението - 10 428 души живее в 15-те села на
общината. По данни на „ГРАО” населението по постоянен адрес на община Лозница през
2015г. е както следва:
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№

Населено място в
община Лозница

Данни на „ГРАО”
– бр. жители по
постоянен адрес
към 03.02.2015г.

1.

гр. Лозница

2.

с. Бели Лом

2 895
1 307

3. с. Веселина
4. с. Гороцвет
5. с. Градина
6. с. Каменар
7. с. Крояч
8. с. Ловско
9. с. Манастирско
10. с. Манастирци
11. с. Сейдол
12. с. Синя вода
13. с. Студенец
14. с. Трапище
15. с. Тръбач
16. с. Чудомир
Общо община Лозница

1 817
458
530
625
257
937
325
271
553
1 226
513
812
193
546
13 265

*Източник: община Лозница

В таблицата по-долу е представен броя на населението за страната, както и
разпределение на населението в общините от област Разград, съгласно данни от НСИ към
31.12.2014г., като следва:
За страната /Област
/Общини в областта
България
Област Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян

Общо

В градовете

В селата

7 202 198
119 048
10 038
21 590
17 243
8 829
48 914
6 645
5 789

5 267 480
56 244
2 894
8 497
6 926
2 157
32 220

1 934 718
62 804
7 144
13 093
10 317
6 672
16 694
6 645
2 239

3 550

*Източник: НСИ

Населението на община Лозница за 2014г. съставлява 7.4% от населението на област
Разград. По брой на населението община Лозница се нарежда на пето място сред общините
в област Разград.
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Един от основните демографски фактори даващи отражение върху числеността на
населението са фактическите параметри на показателите формиращи неговия естествен
прираст – раждаемост и смъртност. Анализите и оценките за състоянието и очертаващите
се тенденции в естественото движение на населението са важни от гледна точка на
стратегическите насоки за развитието на общината.
II.2.13.2. Миграция
Намаляването на населението в общината е основен лимитиращ фактор за бъдещо
развитие и оказва негативно влияние върху работната сила и възпроизводителния
потенциал на територията. Миграциите са непрекъснат процес и през последните години
мотивите са лични и икономически.
Механичният прираст като демографски показател е резултат от разликата между
броя на заселените и на изселените. В последните години се наблюдава тенденция, че
броят на заселените и броят на изселените се движи в определени не много широки
граници. Неблагоприятното в случая е, че броят на изселените превишава този на
заселените, което формира и отрицателния механичен прираст в община Лозница. Голяма
разлика се открива в броя на населението в различните населени места в общината, като
най-концентрирано е в общинския център.
Миграциите са непрекъснат процес с различен генезис и интензитет. През
последните години мотивите за миграциите са лични и икономически. Механичният
прираст на община Лозница за 2013г. е отрицателен (-5,5‰) и е значително над средната
стойност за България (-0,15‰, 2013г.). В абсолютни стойности: заселили са се 115, а са се
изселили 165, а механичният прираст е -50 души.
В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за механичното движение на
населението в община Лозница за периода 2010-2014г.
Механично движение на населението в община Лозница за периода 2010-2014г.
Показатели
Заселени - общо
мъже
жени
Изселени - общо
мъже
жени
Механичен прираст - общо
мъже
жени

2010г.
124
60
64
268
131
137
-144
-71
-73

2011г.
81
40
41
109
40
69
-28
0
-28

2012г.
89
38
51
133
55
78
-44
-17
-27

2013г.
115
45
70
165
75
90
-50
-30
-20

2014г.
169
65
104
268
108
160
-99
-43
-56

*Източник: НСИ
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В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за механичното движение на
населението в страната, област Разград и община Лозница през 2014г.:
За страната /Област
/Общини в областта
България
Област Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян

Заселени
121 135
1 964
122
418
300
169
823
89
43

Изселени
123 247
2 600
218
475
381
268
1 014
153
91

Механичен
прираст
-2 112
-636
-96
-57
-81
-99
-191
-64
-48

*Източник: НСИ

II.2.13.3. Естествен прираст
Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние на
динамиката на населението и неговата структура по възраст. През последните години,
отрицателните стойности на естествения прираст остават относително високи, което води
до намаляване на демографския потенциал на общината. Този факт играе ролята на
ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо развитие. Подобряването на
социално-икономическата ситуация в общината е една от възможностите за намаляване на
отрицателните стойности на естествения прираст.
Естественият прираст в общината за 2013г. е отрицателен -5,1‰, което е
приблизително колкото средната стойност за страната -5,2‰ и по-нисък от средния за
областта -7‰.
Коефициентът на раждаемост в община Лозница за 2013г. е 8,4‰, което е по–ниско
от този за страната 9,2‰ и почти равен с този за област Разград 8,2‰, като от общо 76
родени 44 са момчета и 32 момичета. Характерно е, че болшинството раждания са в селата
на общината - 61. Смъртността в община Лозница за 2013г. е 122 души или 13,5‰, което
по-ниско от средното за страната 14,4‰ и област Разград 15,2‰.
През 2014г. са родени 72 деца, са починали 157 души. Естественият прираст на
населението в община Лозница е отрицателен за 2014г. (-9,5‰), съгласно данни на НСИ.
При запазване на тази тенденция се ограничават възможностите за естественото
възпроизводство на населението през следващите години, което ще рефлектира върху
бъдещата възрастова структура на населението в общината и върху трудовия пазар.
В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за основните демографски
събития и показатели в община Лозница за периода 2010-2014г.:
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Основни демографски събития и показатели в община Лозница за периода 2010-2014г.
Показатели
Сключени бракове
Бракоразводи
Живородени
мъже
жени
Умрели
мъже
жени
Умрели деца под 1
година
момчета
момичета
Естествен прираст
мъже
жени
Възрастови
съотношения
0 - 14/15 - 64
65+/15 - 64
0 - 14, 65+/15 - 64
65+/0 - 14
60 - 64/15 - 19

Мерна
2010г.
единица
Брой
33
Брой
11
Брой
75
Брой
39
Брой
36
Брой
128
Брой
66
Брой
62

2011г.

2012г.

2013г. 2014г.

21
6
76
38
38
117
63
54

35
12
74
42
32
133
66
67

36
10
76
44
32
122
61
61

39
16
72
39
33
157
76
81

Брой

2

1

3

-

-

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

1
1
-53
-27
-26

1
-41
-25
-16

2
1
-59
-24
-35

-46
-17
-29

-85
-37
-48

%
%
%
%
%

21,6
24
45,6
110,9
91,9

20,7
23,6
44,3
114,0
102,5

20,5
24,5
45,0
119,6
105,4

20,7
25,7
46,3
124,2
117,7

20,8
26,5
47,3
127,1
119,3

*Източник: НСИ

В таблицата по-долу са представени данни за естественото движение на населението
в страната, област Разград и община Лозница, съгласно данни от НСИ през 2014г.:
За страната /Област
/Общини в областта
България
Област Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян

Общо
живородени
67 585
1 041
108
166
169
72
415
64
47

Общо умрели
108 952
1 951
175
296
339
157
734
134
116

Естествен
прираст
-41 367
-910
-67
-130
-170
-85
-319
-70
-69

*Източник: НСИ
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II.2.13.4. Заболеваемост
В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за лечебните и здравни заведения,
наличните медицински кадри в община Лозница за периода 2010-2014г.
Показатели
Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения - общо
легла
Многопрофилни болници
легла
Специализирани болници
легла
Центрове за кожно-венерически
заболявания
легла
Комплексни онкологични центрове
легла
Центрове за психично здраве
легла
Лечебни заведения за извънболнична
помощ - общо
легла
Диагностично-консултативни центрове
легла
Медицински центрове
легла
Самостоятелни медико-диагностични и
медико-технически лаборатории
Дентални центрове
Медико-дентални центрове
легла
Други лечебни и здравни заведения
легла
Медицински кадри
Лекари - общо
в т.ч. Oбщопрактикуващи1
Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по здравни
грижи

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1
-

-

-

-

-

5
5
3

2
2
2

3
3
2

1
1
2

1
1
3

8

8

8

8

8

*Източник: НСИ
1 Източник: Национална здравноосигурителна каса
"-" - Няма случай

Съгласно данни от изготвеният от РЗИ-Разград „Годишен анализ на здравнодемографското състояние и здравната мрежа в област Разград за 2013г.“, в област
Разград се запазват тенденциите по отношение на основните здравно-демографски
показатели, заболеваемост, болестност, както следва:
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Активна туберкулоза
Болестността от активна туберкулоза продължава постепенно да намалява и през
2013г. е 94,5 на сто хиляди души от населението. Честотата на новорегистрираните случаи
от туберкулоза също намалява и е 20,7 на сто хиляди. През последната година
болестността и заболеваемостта от активна туберкулоза и при децата до 17-годишна
възраст е намаляла.
Регистрирани заболявания от активна туберкулоза в област Разград
Общо
Година
2013г.
2012г.
2011г.

В т.ч. новооткрити

Брой

На 100 000 души от
населението

Брой

На 100 000 души от
населението

114
150
130

94,5
122,8
104,4

25
26
36

20,7
21,3
28,9

*Източник: РЗИ - Разград

Злокачествени новообразувания
Те са на второ място в областта по причина за смъртност през 2013г. В сравнение с
2013г. болестността от онкологични заболявания се увеличава от 4 185 през 2012г., до 4
404 през 2013г. От новооткритите заболявания, регистрирани в КОЦ – Русе за същият
период, се наблюдава намаление от 470 през 2012г. на 450 през 2013г. Също се увеличават
от 459 през 2010г. на 470 през 2012г. и 780 през 2013г.
Сред злокачествените новообразувания най-често срещани са - меланом и други
злокачествени образувания на кожата – 1 014 бр., женски полови органи – 707 бр.,
храносмилателни органи – 630 бр., млечна жлеза – 607 бр. В нозологичната структура на
тези заболявания няма съществени изменения. Висока е заболеваемостта от злокачествени
новообразувания на млечната жлеза при жените, меланом и други злокачествени
новообразувания на кожата, простатата, трахеята, бронхите и белия дроб, дебелото черво,
тялото на матката, шийката на матката, ректосигмоидалната област, право черво (ректум),
анус и анален канал и т.н.
Психични заболявания
Броят на психично болните, намиращи се под наблюдение на психиатричните
заведения, в края на 2013г. е 5 200 и бележи леко увеличение спрямо 2011г. – 5 031
психично болни. В структурата на заболяванията най-много са случаите на умствена
изостаналост – 1 051,5 на сто хиляди, следвани от случаите на разстройство на
поведението – 782,0 на сто хиляди; шизофрения – 672,5 на сто хиляди; невротични,
свързани със стрес и соматоформни разстройства – 500,9 на сто хиляди; психични и
поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на алкохол – 353,3 на сто хиляди и
т. н.
При новооткритите заболявания в този клас болести показателите за последните 3
години са сравнително постоянни (2011г. – 92; 2012г. – 117; 2013г. - 63). Следва да се има
предвид, че тъй като психичните разстройства относително рядко довеждат до бърза
смърт, това често е причина за пренебрегване на тяхната висока социална цена. Освен
измеримите икономически загуби психическите разстройства влошават качеството на
човешкия живот.
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Инвалидност
От общия брой на освидетелстваните лица, на които е призната трайно намалена
работоспособност през 2013г., 67% са със срок една, две и три години, а 33% са пожизнен
срок на инвалидността. Най-честата причина за призната трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане са болестите на органите на
кръвообращението, на които се дължат 39.2% от общия брой на освидетелстваните лица.
Следват новообразуванията (16,9%), болестите на костно-мускулната система и
съединителната тъкан (10.5%), болестите на ендокринната система, разстройства на
храненето и обмяната на веществата (7,8%) и т.н.
В нозологичната структура на заболяванията според тежестта на трайно намалената
работоспособност/вид и степен на увреждане има известна специфика. При лицата с над
90% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане водещи заболявания са
новообразуванията, следвани от болестите на органите на кръвообращението, психичните
и поведенческите разстройства, травмите и отравянията и някои други последици от
въздействието на външни причини, болестите на костно-мускулната система и
съединителната тъкан. При лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане от 71 до 90% водещи са болестите на органите на кръвообращението, следвани
от новообразуванията, болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан,
болестите на ендокринната система, разстройствата на храненето и обмяната на
веществата, а при лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
от 50 до 70% след болестите на органите на кръвообращението се нареждат болестите на
ендокринната система, разстройствата на храненето и обмяната на веществата, болестите
на костно- мускулната система и на съединителната тъкан и други. Сред лицата с призната
неработоспособност до 50% най-чести са заболяванията на органите на кръвообращението,
на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, както и на ендокринната
система, разстройствата на храненето и на обмяната на веществата.
Хоспиталиризарна заболеваемост
При анализиране на хоспитализираната заболеваемост в областта се очертават
следните тенденции:
 Увеличаване на хоспитализираната заболеваемост на 10 000 души от населението
от 2 020,3 през 2012г. на 2 244,5 през 2013г. – дължащо се най-вече на увеличение
на броя на преминалите болни през лечебните заведения за болнична помощ;
 Налага се трайна тенденция за водещо място на болестите на органите на
кръвообръщението (17,0%) и болестите на дихателната система (17,6%), следвани
от болестите на храносмилателната система (9,3%);
 Относителният дял на болестите по видове класове през последните години се
запазва относително постоянен;
Висока ползваемост на болничните услуги е в следствие на:
 Ниския социален статус и здравна култура на голяма част от населението и
невъзможност за заплащане на лечението в амбулаторната помощ;
 Застаряващо население;
 Нарастващ брой на населението от малцинствените групи;
 Голям брой здравно неосигурени;
Трябва да се отбележи, че въведените клинични пътеки като форма на финансиране
на болничната помощ от НЗОК, значително променят структурата на хоспитализираната
заболеваемост, особено по определени класове болести и отделни диагнози. Това води до
изкривяване на статистическата информация и затруднява качественият анализ на
заболеваемостта по причини за хоспитализация, както и прогнозирането на трайни
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тенденции в развитието на здравните потребности от болнична помощ. Обвързаността
случаите на хоспитализация с финансирането на лечебните заведения за болнична помощ
от НЗОК е и основна причина за сериозният ръст в честотата на хоспитализациите в
областта. Докато преминалите през стационарите на лечебните заведения за болнична
помощ от област Разград болни през 2003г. са 22 575, а през 2013г. техният брой достига
27 067.
Причините от немедицински характер са следните:
 Нисък социален статус на част от населението, особено в някои етнически групи;
 Незадоволителна здравна култура, поведение и навици на населението, в т.ч.
негативни фактори, свързани с начина на живот в семействата – тютюнопушене,
алкохол, наркотични вещества, рисково сексуално поведение, хранене, двигателна
активност, психо-социален стрес;
 Наличие на рискови групи от населението с висок социално-здравен риск;
 Недостатъчна координация между институциите, имащи отношение към
закрилата, правилното развитие и възпитание на децата и здравните институции;
Данни от епидемиологичин изследвания за влиянието на замърсената околна
среда върху човешкото здраве (изследване на РЗИ-Разград, относно
качеството на атмосферния въздух и влиянието му върху здравето на
населението)
Съгласно данни от изготвеният от РЗИ-Разград „Доклад за качеството на
атмосферния въздух и влиянието му върху здравето на населението в гр. Разград, област
Разград през 2013г.“, при анализа на здравното състояние на населението на област
Разград в структурата по класове болести за периода 2012-2013г. болестите на дихателната
система запазват второ място през годините. При регистрираните новооткрити
заболявания в лечебните заведения през 2013г. се наблюдава увеличение на относителния
дял на болестите на дихателната система (от 33,5% през 2012г. на 37,6% през 2013г.).
Същите заболявания са с най-голям дял в структурата на новооткритата заболеваемост при
децата от 0-17 години. Именно тези заболявания са в основата на хронични незаразни
болести – хронични респираторни болести и са част от причините за смъртните случаи.
При анализа на смъртността по причини за област Разград, прави впечатление високия
относителния дял на болестите на дихателната система - 68,4‰, през 2012г. към 67,5‰
през 2011г., като през годините те запазват трето място като причини за смъртност. В
област Разград острите инфекции на горните дихателни пътища са с най-голям
относителен дял в общата заболеваемост и водещи във възрастовата група от 0-17 години,
като за община Лозница данните са представени в таблицата:
Община
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Общ брой

0-17г.
Бр.
на 100 000
2 210
122 777,8
3 101
78 725,6
2 169
79 247,4
478
30 719,8
9 182
112 016,6
521
46 228,9
927
103 344,5
18 588
91 779,0

Бр.
275
535
456
285
3 995
89
228
5 863

от 18+
на 100 000
3 273,4
2 999,2
3 090,1
3 821,9
9 690,3
1 574,7
4 551,8
5 843,1

Общо
Бр.
на 100 000
2 485
24 360,4
3 636
16 696,5
2 625
15 005,1
763
8 465,5
13 177
26 661,1
610
8 998,4
1 155
19 556,4
24 451
20 275,5
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В област Разград други респираторни заболявания на долните дихателни пътища са
втори по честота и водещи във възрастовата група от 0-17 години, като за община Лозница
данните са представени в таблицата:
Община
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Общ брой

Бр.
341
1 023
526
127
1 711
124
128
3 980

0-17г.
на 100 000
18 944,4
25 971,1
19 218,1
8 162,0
20 873,5
11 002,7
14 269,8
19 651,4

Бр.
202
654
296
87
1 003
67
76
2 385

от 18+
на 100 000
2 404,5
3 666,3
2 005,8
1 166,7
2 432,9
1 185,4
1 517,3
2 376,9

Бр.
543
1 677
822
214
2 714
191
204
6 365

Общо
на 100 000
5 323,0
7 700,8
4 698,8
2 374,3
5 491,3
2 817,5
3 454,1
5 278,0

В област Разград грипа и пневмониите са третите по честота и също водещи във
възрастовата група от 0-17 години, като за община Лозница данните са представени в
таблицата:
Община
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Общ брой

0-17г.
Бр.
на 100 000
161
8 944,4
99
2 513,3
707
25 831,2
62
3 984,6
678
8 271,3
35
3 105,6
63
7 023,4
1 805
8 912,3

Бр.
119
299
313
60
609
21
60
1 481

от 18+
на 100 000
1 416,5
1 676,2
2 121,0
804,6
1 477,2
371,5
1 197,8
1 476,0

Общо
Бр.
на 100 000
280
2 744,8
398
1 827,6
1 020
5 830,6
122
1 353,6
1 287
2 604,0
56
826,1
123
2 082,6
3 286
2 724,8

В област Разград хроничните болести на горните дихателни пътища са следващите по
честота, водещи в групата от 18 години, като за община Лозница данните са представени в
таблицата:
Община
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Общ брой

Бр.
23
50
60
17
249
10
25
434

0-17г.
на 100 000
1 277,8
1 269,4
2 192,2
1 092,5
3 037,7
887,3
2 787,1
2 142,9

Бр.
257
572
244
183
1 144
114
96
2 610

от 18+
на 100 000
3 059,2
3 206,6
1 653,5
2 454,1
2 774,9
2 017,0
1 916,6
2 601,1

Общо
Бр.
на 100 000
280
2 744,8
622
2 856,2
304
1 737,7
200
2 219,0
1 393
2 818,5
124
1 829,2
121
2 048,8
3 044
2 524,2

На пето и шесто място в регистрираните заболявания в област Разград са други
болести на горните дихателни пътища и болести на белия дроб, причинени от външни
агенти, като за община Лозница данните са представени в таблицата:
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Община
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Общ брой
Община
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Общ брой

Бр.
46
90
46
36
566
27
31
842

Бр.
0
0
0
0
1
0
0
1

0-17г.
на 100 000
2 555,6
2 284,8
1 680,7
2 313,6
6 905,0
2 395,7
3 456,0
4 157,4
0-17г.
на 100 000

12,2

4,9

от 18+
на 100 000
857,0
1 362,3
528,6
844,8
1 882,3
548,5
559,0
1 286,6

Общо
Бр.
на 100 000
118
1 156,7
333
1 529,1
124
708,8
99
1 098,4
1 342
2 715,3
58
855,6
59
999,0
2 133
1 768,7

от 18+
Бр.
на 100 000
1
11,9
1
5,6
0
0
2
4,9
0
1
20,0
5
5,0

Общо
на 100 000
9,8
4,6

Бр.
72
243
78
63
776
31
28
1 291

Бр.
1
1
0
0
3
0
1
6

6,1
16,9
5,0

Влияние върху тази заболеваемост оказват различните фактори на жизнената среда,
физиологичните особености на отделния индивид и начина на живот, като значение за
динамиката на показателите има организацията на здравното обслужване и възможността
за достъп до медицинска помощ. В заключение в доклада на РЗИ е посочено, че няма
категорични данни за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух върху
здравното състояние на населението.
II.2.13.5. Възрастова структура на населението
За настоящото и бъдещото развитие на общината по-съществено е отражението на
възрастовата структура на населението. Измененията в броя на населението на общината
водят и до промени във възрастовата структура. Община Лозница е с умерено
неблагоприятна възрастова структура, с тенденция за преминаване в неблагоприятна.
Негативното изменение на възрастовата структура води до икономическото натоварване на
населението от възрастовата група 15-64 г.
Населението в България е от регресивен тип и тенденцията към застаряване на
населението е ясно изразена, според шведския демограф Зунберг. Това се отнася и за
община Лозница, която се отличава с по-висок процент население във възрастова група 1549 в сравнение със средния за областта (46,5%, 2011г.) и страната (46,85%), и по-висок
процент население в група 50+ в сравнение със средния за страната (40%). Същевременно
се наблюдава по-висок процент младежи – население във възрастова група 0-14 години, в
сравнение със средните показатели за областта (13,8%, 2011г.) и страната (13,2%).
Делът на населението в под-трудоспособна и трудоспособната възраст в община
Лозница е по-висок, а на населението в над-трудоспособна възраст е по-нисък в сравнение
с показателите за област Разград и страната, което оказва положително въздействие за
формиране на трудовия потенциал в общината.
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Населението в трудоспособна възраст в община Лозница към края на 2012г. е 5 792
души. Населението в над-трудоспособна възраст през 2012г. е 1 926 души. За една година
то леко намалява, като през 2013г. населението в трудоспособна възраст в община Лозница
е 5 741 души, а в над-трудоспособна възраст. е 1 916 души. През 2012г. броят на
населението в под-трудоспособна възраст възлиза на 1 391 души, като леко е намаляло
спрямо предходната година, а през 2013г. е 1 356 души. В таблицата по-долу са
представени данни от НСИ за населението под, във и над-трудоспособна възраст в община
Лозница за периода 2010-2014г.:
Население под, във и над-трудоспособна възраст в община Лозница за периода 20102014г.
Показатели
Население - общо
мъже
жени
Под трудоспособна възраст
мъже
жени
В трудоспособна възраст
мъже
жени
Над трудоспособна възраст
мъже
жени

2010г.
9 535
4 735
4 800
1 542
812
730
5 985
3 174
2 811
2 008
749
1 259

2011г.
9 212
4 596
4 616
1 419
717
702
5 849
3 154
2 695
1 944
725
1 219

2012г.
9 109
4 555
4 554
1 391
697
694
5 792
3 129
2 663
1 926
729
1 197

2013г.
9 013
4 508
4 505
1 356
681
675
5 741
3 111
2 630
1 916
716
1 200

2014г.
8 829
4 428
4 401
1 356
689
667
5 552
3 008
2 544
1 921
731
1 190

*Източник: НСИ

В таблицата по-долу са представени данни за населението под, във и надтрудоспособна възраст в страната, област Разград и община Лозница, съгласно данни от
НСИ към 31.12.2014г.:
За страната /Област /Община
Лозница
България
Общо
Под-трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над-трудоспособна възраст
Област Разград
Общо
Под-трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над-трудоспособна възраст
Община Лозница
Общо
Под-трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над-трудоспособна възраст

Общо

В т.ч. в
градовете

7 202 198
1 064 735
4 403 374
1 734 089

5 267 480
784 970
3 341 860
1 140 650

119 048
17 691
73 009
28 348

56 244
8 090
35 510
12 644

8 829
1 356
5 552
1 921

2 157
332
1 368
457

*Източник: НСИ
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Възрастовата структура на населението в община Лозница е:
 Население в под-трудоспособна възраст – 1 356 д. или 15,35% от общия му брой;
 Население в трудоспособна възраст – 5 552 д. или 62,88%;
 Население в над-трудоспособна възраст – 1 921 д. или 21,75%;
Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в продължаващия
процес на остаряване, което естествено води до нарастване на показателя за средната
възраст на населението. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в града,
като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в града. Във
връзка с очакваното съотношение между трите възрастови групи – под-, в- и надтрудоспособна възраст – община Лозница би могла да се определи като община с умерено
неблагоприятна възрастова структура, с тенденция за преминаване в неблагоприятна.
Население на община Лозница в под-трудоспособна, трудоспособна и надтрудоспособна възраст (%), 2011г.
За страната
/Област /Община
Лозница
Р. България

Под-трудоспособна
възраст

В трудоспособна
възраст

Над-трудоспособна
възраст

14,1

62,2

23,7

Област Разград

14,9

62,2

22,9

Община Лозница

15,9

63,4

20,7

*Източник: НСИ

Негативното изменение на възрастовата структура води до икономическото
натоварване на населението от възрастовата група 15-64г. Коефициентът на възрастова
зависимост на община Лозница за 2013г. е 46,3%, което значи, че на 100 лица във
възрастовата група 15-64 навършени години се падат 46 лица под 15 и на 65 и повече
години. Наблюдава се по-висок процент младежи в сравнение със средните показатели за
областта и страната. Това оказва благоприятно влияние върху възпроизводството на
населението, както и върху формирането на трудовия потенциал на общината.
II.2.13.6. Сезонно увеличаване на населението през туристическия сезон и др. подобни
Проблем за община Лозница е сезонната и етническата безработица, следствие от
сезонното производство в селското стопанство и високия процент малцинствено
население.
По данни от преброяването на населението през 2011г. икономически активните лица
в община Лозница са 3 960 души, което представлява 49,99% от населението на възраст 15
и повече навършени години в общината и 7,51% от икономически активните лица в област
Разград. Заетите на територията на общината са 2 919 души, което представлява 73,71% от
броя на икономически активните в същата категория.
Население на 15 и повече навършени години по пол, икономическа активност, брой, 2011г.
За страната
/Област /Община
Лозница
България
Област Разград
Община Лозница
Мъже
Жени

Общо
6 389 298
107 883
7 921
3 937
3 984

Икономически активни
Общо

Заети

3 329 683
52 661
3 960
2 289
1 671

2 834 835
42 628
2 919
1 695
1 224

Безработни

Икономически
неактивни

494 848
10 033
1 041
594
447

3 059 615
55 222
3 961
1 648
2 313

*Източник: НСИ
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По данни от преброяването на населението през 2011г. по степен на образование,
заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в община Лозница се разпределят
както следва: 10,12% висшисти, 52,66% със средно образование и 31,82% с основно и пониско образование.
Като цяло общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско. Голяма
част от населението е с ограничени образователни възможности и може да работи
предимно в селското стопанство. Общината изпитва недостиг на професионални кадри –
икономисти, юристи, лекари, педагози и др.
ИЗВОДИ:
Голяма разлика се открива в броя на населението в различните населени места в
общината, като най-концентрирано е в общинския център;
В унисон с протичащите демографски процеси в страната и областта,
обезлюдяването в общината е по-силно изразено в селата;
Населението на община Лозница за 2014г. съставлява 7,4% от населението на
област Разград, като по брой на населението община Лозница се нарежда на пето
място сред общините в област Разград;
Един от основните демографски фактори даващи отражение върху числеността
на населението са фактическите параметри на показателите формиращи неговия
естествен прираст – раждаемост и смъртност, поради което анализите и оценките
за състоянието и очертаващите се тенденции в естественото движение на
населението са важни от гледна точка на стратегическите насоки за развитието на
общината;
Механичният прираст на община Лозница за 2013г. е отрицателен (-5,5‰) и е
значително над средната стойност за България (-0,15‰, 2013г.).;
Естественият прираст в общината за 2013г. е отрицателен -5,1‰, което е
приблизително колкото средната стойност за страната -5,2‰ и по-нисък от
средния за областта -7‰;
Коопериране на общините в областта и разработване на програми за намаляване
на демографската криза;
В община Лозница няма регистрирани специализирани практики, което налага
населението да пътува за да получи специализирана медицинска помощ и има
липсващи за областта специалисти – алерголози, инфекционисти, токсикология и
медицинска паразитология, поради което е необходимо привличане на млади
специалисти и обезпечаване на незаетите практики;
Община Лозница се отличава с по-висок процент население във възрастова група
15-49 в сравнение със средния за областта (46,5%, 2011г.) и страната (46,85%), и
по-висок процент население в група 50+ в сравнение със средния за страната
(40%), като същевременно се наблюдава по-висок процент младежи – население
във възрастова група 0-14 години, в сравнение със средните показатели за
областта (13,8%, 2011г.) и страната (13,2%);
Във връзка с очакваното съотношение между трите възрастови групи – под-, в- и
над-трудоспособна възраст – община Лозница би могла да се определи като
община с умерено неблагоприятна възрастова структура, с тенденция за
преминаване в неблагоприятна;
Проблем за община Лозница е сезонната и етническата безработица, следствие от
сезонното производство в селското стопанство и високия процент малцинствено
население;
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II.2.14. Социално-икономически фактори
Заетост
По данни на дирекция „Бюро по труда“ – гр. Разград общия брой регистрирани
безработни лица за 2013г. е 1 180 от които жени – 684, на възраст до 29 години - 123 лица,
над 50 години – 525 лица, с висше образование – 23 лица, със средно образование – 489
лица, с основно образование – 160 лица, с начално и по-ниско образование – 508 лица.
Равнището на безработицата е по-голямо за община Лозница – 28,1%, сравнено с това в
България - 11,1%. Равнището на безработица в община Лозница за 2013г., представляващо
броя на безработните към броя на активните лица е 29,9%.
Равнище на безработица 2011-2012г., (%)
За страната /Област
/Община Лозница

2011г.

2012г.

10,1

11,1

Област Разград

18

17,9

Община Лозница

28,9

28,1

РБългария

За периода 2011-2012г. безработицата в общината поддържа доста високи стойности,
които са над средните за страната и областта. По-голям е броят и относителният дял на
регистрираните безработни жени, в сравнение с тези на мъжете – фактът е валиден както за
Разградска област, така и за община Лозница. Най-висок процент безработни има сред
населението с начално и по-ниско образование, което е предимно от малцинствен ромски
произход и сред населението над 50 години.
Тревожно е положението с дълготрайно безработните в областта (с регистрация в
бюрата по труда над 1 година). В резултат на продължителния престой извън трудовата
среда, тези хора губят голяма част от придобитите знания, умения и опит. Качествените
характеристики на тяхната работна сила изостават и не съответстват на търсенето и
изискванията, които се поставят от работодателите. От 2002г. броят на продължително
безработните лица плавно намалява, но относителният им дял се задържа със стойности
около 58-59%, по-висок от средния за страната - 52.9% и за района - 56.4%. Най-висок е
делът им в общините Лозница - 71.3%, Самуил - 69.7% и Исперих - 65.3%, а най нисък – в
община Разград - 43.8%. Голяма част от тях са без работа повече от 2 години. Значителна
част са от етнически групи и са с ниско образование и без квалификация. Големият дял на
тази група и тенденцията за запазване на неравновесието на трудовия пазар, при което
предлагането значително превишава търсенето на работна сила, значително намалява
шансовете на тези лица за намиране на работа. Тяхната трудова реализация за сега е
предимно по програмите за заетост, предимно по програма „От социални помощи към
осигуряване на заетост“.
Най-висок е делът на работещите в частния сектор в общините Разград - 61.7% и
Исперих - 57.9%, а най-нисък в Самуил - 26.8% и Лозница - 37.5%. Прави впечатление, че,
освен в община Разград, в останалите общини от областта делът на заетите в частния
сектор намалява, като най-изявен е процесът в общините Самуил и Лозница.
В общината има положителна нагласа и инициативност за осъществяване на широк
кръг контакти с цел привличане на инвеститорски и партньорски интерес към
възможностите на общината. Населението е заето основно в селското стопанство,
металообработването, леката промишленост и обществения сектор.

171

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско. Голяма част от
населението е с ограничени образователни възможности и може да работи предимно в
селското стопанство. Общината изпитва недостиг на професионални кадри – икономисти,
юристи, лекари, част от педагозите пътуват от други населени места. Липсват специалисти
с компютърна грамотност и владеещи чужди езици. Достъпът до информация и
квалификационни курсове е силно ограничен, липсват основни познания по управление и
умения за развитие на собствен бизнес. Липсата на поминък и свободни парични средства
е пречка за повишаване на образователното равнище на младите хора.
В общината от 2007г. до 2009г. в програми за заетост на МТСП са обхванати 1 059
безработни. За решаване проблема с безработицата в общината, възможен подход е и
реализирането на достатъчно активни мерки и проекти, които осигуряват условия за
повишаване квалификацията на безработните и най-вече на младежите в общината, което
ще ги направи по-конкурентноспособни на пазара на труда и ще увеличи шансовете им за
трайна реализация.
II.2.14.1. Средногодишен доход на човек на населението, сравнение със средното за
страната
Съгласно данни от НСИ “България 2011г. Стратегическа панорама”, през 2011г. в
сравнение с предходната година общият доход средно на лице от домакинство в страната
се повишава от 3 648 лв. на 3 782 лв. или с 3.7%, като през същата година,
средногодишният доход на лице от домакинството за област Разград е 2 753 лв.
През 2014г. средногодишният доход на лице от домакинството за област Разград е 4
000 лв.
В страната общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие
на 2015г. е 1 262 лв. и нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2014г. (данни от
НСИ).
II.2.14.2. Относителен дял на разходите за заплащаните такси за услуги по третиране
на отпадъците и ВиК от средногодишните доходи
Относителен дял на разходите за заплащаните такси за услуги по третиране на
отпадъците и ВиК от средногодишните доходи е както следва:
 Относителен дял на разходи за „жилища, вода, ел. енергия, горива“ – средно за
страната за 2011г.- 14.1%, а за 2014г. средно за страната е 13.4%;
 Относителен дял на разходи за „данъци“ - средно за страната за 2011г. – 5.2%, а за
2014г. средно за страната е 5%;
В страната общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото
тримесечие на 2015г. е 1 162 лв. и намалява с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2014г.
(данни от НСИ).
II.2.14.3. Подоходна диференциация
Доходите на населението са важен индикатор за социалната политика.
Характеризират се с ниво на общите доходи на домакинство или на човек от населението.
Към доходите на домакинството не се включват помощите от социалното подпомагане,
добавките за чужда помощ към пенсиите на инвалидите и хуманитарните помощи. В
условията на преход в България реалните доходи на населението силно намаляха.
Работната заплата е основен източник на доходи за населението. Счита се, че колкото е поголям делът на работната заплата в общите доходи, толкова е по-стабилно и по-устойчиво
обществото. Работната заплата има силно изразени диференциации по региони, видове
труд, индивиди и други. Основните фактори, които определят нивото на работната заплата
са:
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 Съотношението между търсене и предлагане на работна сила;
 Издръжка на живот;
 Вида на труда;
 Нормативните актове;
 Платежоспособността на работодателите;
 Производителността на труда;
 Количество и време на полагане на труда;
Важна роля при анализа на работната заплата играят „ставката” и „общото
възнаграждение”. Ставката е надницата, възнаграждението за единица време. Общото
възнаграждение е прозведение на ставката и реалното отработено време. Друг важен
индикатор е минималният размер на работната заплата, който се определя с постановление
на МС. Пенсиите са на второ място след работната заплата, като източник на доходи за
домакинството. По същество пенсията е отложено възнаграждение за положен труд. За
България този вид доход има голямо значение и силно влияе на икономическите процеси.
Страната ни се нарежда на първо място в Европа по относителен дял на пенсионерите от
общия брой на населението. Незаконните доходи, наричани още „доходи от
икономиката” имат съществено присъствие в структурата на доходите на населението.
Независимо от предприеманите усилия за ограничаване на тази сенчеста икономика тя
заема от 20 до 40% от общия обем на икономическия оборот. Източници на такива доходи
са контрабанда със стоки, производство и търговия без лиценз, производство и продажба
на алкохол, хазарт.
Паричният доход определя покупателната сила на потребителите и по този начин
дава, макар и условна представа за нивото на задоволяване на потребностите на хората.
Доходните диференциации намират израз в разделението на класи, като върху
формирането на тези неравенства оказват влияние и други фактори като различие в
придобитите качества, професионални предпочитания, различия в особеностите на хората.
В следващите таблици са представени данни от НСИ, относно общия доход в
страната на домакинствата по източници на доходи за периода 2010-2014г., като следва:
Общ доход на домакинства по източници на доходи за периода 2010-2014г. (средно на
домакинство – левове)
Източници на доходи
Общо
Общ доход
Работна заплата
Извън работната заплата
От предприемачество
От собственост
Обезщетения за безработни
Пенсии
Семейни добавки за деца
Други социални помощи
От домашно стопанство
От продажба на имущество
Други приходи
Приходи от спестявания
Взети заеми и кредити
Върнати заеми

2010г. 2011г. 2012г.
9 427
9 023
4 592
202
430
69
57
2 791
81
162
185
37
418
310
88
6

2013г.

9 629 10 752 12 086
9 251 10 244 11 420
4 793 5 399 6 067
127
272
438
590
652
650
61
96
124
65
67
76
2 789 2 730 2 915
78
84
85
158
190
180
162
177
183
10
37
76
419
539
628
277
365
365
93
137
292
8
6
8

2014г.
12 163
11 666
6 327
407
758
93
64
3 010
103
259
162
29
454
350
140
7

*Източник: НСИ
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Общ доход на домакинства по източници на доходи за периода 2010-2014г. (средно на
лице - левове)
Източници на доходи
Общо
Общ доход
Работна заплата
Извън работната заплата
От предприемачество
От собственост
Обезщетения за безработни
Пенсии
Семейни добавки за деца
Други социални помощи
От домашно стопанство
От продажба на имущество
Други приходи
Приходи от спестявания
Взети заеми и кредити
Върнати заеми

2010г. 2011г. 2012г.

2013г.

2014г.

3 812
3 648
1 857
82
174
28
23
1 128
33
66
75
15
169
125
35
3

5 094
4 814
2 557
185
274
52
32
1 229
36
76
77
32
265
154
123
3

5 018
4 813
2 610
168
313
39
26
1 242
42
107
67
12
187
144
58
3

3 937
3 782
1 960
52
241
25
27
1 140
32
65
66
4
171
113
38
3

4 541
4 327
2 281
115
275
41
29
1 153
35
80
75
16
228
154
58
2

*Източник: НСИ

Общ доход на домакинства по източници на доходи за периода 2010-2014г.
(структура - %)
Източници на доходи
Общ доход
Работна заплата
Извън работната заплата
От предприемачество
От собственост
Обезщетения за безработни
Пенсии
Семейни добавки за деца
Други социални помощи
От домашно стопанство
От продажба на имущество
Други приходи

2010г.

2011г. 2012г.

2013г.

2014г.

100,0
50,9
2,2
4,8
0,8
0,6
30,9
0,9
1,8
2,0
0,4
4,6

100,0
51,8
1,4
6,4
0,7
0,7
30,1
0,8
1,7
1,7
0,1
4,5

100,0
53,1
3,8
5,7
1,1
0,7
25,5
0,7
1,6
1,6
0,7
5,5

100,0
54,2
3,5
6,5
0,8
0,5
25,8
0,9
2,2
1,4
0,3
3,9

100,0
52,7
2,7
6,4
0,9
0,7
26,7
0,8
1,9
1,7
0,4
5,3

*Източник: НСИ
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Основни показатели за първо тримесечие на 2010г. за област Разград
Относителен
Относителен дял
Относителен
Общ доход
Общ разход
дял на дохода
на дохода от
дял на дохода
средно на лице средно на лице
от работна
други социални
от пенсии в
от
от
заплата в
трансфери в
общия доход на
домакинството домакинството общия доход на
общия доход на
домакинството
(лв.)
(лв.)
домакинството
домакинствата
(%)
(%)
(%)
Общо за
страната

886.48

764.28

51.1

31.4

4.5

Област Разград

765.09

636.97

50.3

33.7

3.7

*Източник: НСИ

II.2.14.4. Размер на средната работна заплата
Съгласно данни от НСИ “България 2011г. Стратегическа панорама”, средната
годишна работна заплата през 2011г. за страната е била 8 487 лв. или с 9.1% по-висока в
сравнение с 2010г., като през същата година в област Разград средната годишна работна
заплата е била 6 488 лв. Съгласно данните от териториално статистическо бюро град
Разград, през 2011г. средната годишна работна заплата в община Лозница е била 4 774 лв.
През 2013г. средната годишна работна заплата в област Разград е била 7 533 лв., а
през 2014г. е била 8 351 лв.
В таблицата по-долу са представени данни от НСИ за размера на средната брутна
годишна заплата по икономически дейности в област Разград за периода 2010-2014г.
Средна брутна годишна заплата по икономически дейности в област Разград за периода
2010-2014г.
Икономически дейности
Общо за областта
По икономически дейности
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и
топлоенергия и газ
Дейности, свързани с води; управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Информационни и далекосъобщителни услуги
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания

Средна брутна годишна заплата (лв.)
2010г.
6 071

2011г.
6 488

2012г.
7 065

2013г.
7 533

2014г.
8 351

5 877
3 850
6 472

6 380
4 096
6 933

7 194
3 785
7 565

8 070
4 511
7 837

8 345
5 841
8 530

-

-

-

-

-

6 219

7 137

7 725

8 138

8 014

5 685
4 542
5 243
3 659
5 294
10 174
6 519
6 234

5 988
4 899
5 635
4 281
5 178
10 183
6 641
7 179

5 620
5 294
5 807
4 827
5 360
11 041
8 567
7 923

6 504
5 740
5 802
4 908
4 947
9 774
8 727
8 008

6 898
6 013
6 169
5 062
5 254
9 705
8 070
9 029
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Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

3 503
8 474
7 259
6 518
4 760
4 489

3 530
8 786
7 236
6 741
11 782
4 373

4 116
8 556
7 342
7 200
22 761
4 466

4 586
9 361
8 004
7 672
27 961
4 650

4 999
9 789
8 195
8 076
46 572
4 887

*Източник: НСИ
".- " - Конфиденциални данни.

ИЗВОДИ:
От 2002г. броят на продължително безработните лица плавно намалява, но
относителният им дял се задържа със стойности около 58-59%, по-висок от
средния за страната - 52.9% и за района - 56.4%, като най-висок е дела им в
общините Лозница - 71.3%, Самуил - 69.7% и Исперих - 65.3%, а най нисък – в
община Разград - 43.8%;
За периода 2011-2012г. безработицата в общината поддържа доста високи
стойности (28,1%), които са над средните за страната (11,1%) и област Разград
(17,9%), като налице е тенденция към увеличаване на равнището на безработица
в общината, като по данни от дирекция „Бюро по труда“ – гр. Разград равнището
на безработица за 2013г. е увеличено (29,9%);
Общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско и голяма част
от населението е с ограничени образователни възможности и може да работи
предимно в селското стопанство, т.е Общината изпитва недостиг на
професионални кадри;
Налице са съществени различия по отношение на участието на пазара на труда на
лицата от различните етнически групи, като най-висок процент безработни има
сред населението с начално и по-ниско образование, което е предимно от
малцинствен ромски произход и сред населението над 50 години;
В общината има положителна нагласа и инициативност за осъществяване на
широк кръг контакти с цел привличане на инвеститорски и партньорски интерес
към възможностите на общината;
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III. АНАЛИЗ
НА
СИЛНИТЕ
И
СЛАБИТЕ
СТРАНИ,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT АНАЛИЗ)
Методология на SWOT анализа
Съкращението представлява акроним от термините силни страни (Strengths) и слаби
страни (Weaknesses), възможности (Opportunities) и заплахи (Threats).
SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегическия анализ
от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм
неговите “силни” и “слаби” страни. Средата, в която функционира обектът на
стратегически анализ се диференцира на “възможности” и “заплахи”.
Силни страни - са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава
общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство
на общината.
Слаби страни - представляват ограниченията или недостига на ресурси, умения и
способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината.
Възможностите - представляват най-благоприятните елементи на външната среда
за общината. Това са благоприятни за общината външни фактори, компетенции, от които
тя се възползва или би могла да се възползва.
Заплахите - това са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината.
Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на
общината.
Схема на SWOT анализа
• предимства, способности,
активи и ресурси,

•липса на организационни,
материални и финансови
•ресурси и активи

Силни
страни

Възмож
ности
•пазарни и други
възможности на средата

Слаби
страни

Заплахи
•

негативни ефекти от
средата

Между четирите квадранта съществуват определени зависимости. Връзката между
възможностите и силните страни дава представа за лостовете на развитие. Връзката между
слабите страни и заплахите формира основните проблеми на развитие. Връзката между
силните страни и заплахите определя рисковете на развитие, а връзката между слабите
страни и възможностите извежда ограниченията на развитие. От тази класификация
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произтичат и условните наименования на различните видове стратегии, за които ще стане
дума по късно.
След осъществяване на количествен и качествен анализ на общината (анализ на
средата), се оформя съдържанието на квадрантите на SWOT анализа. От изведените
характеристики на обекта и обкръжаващата средата се избират най-важните, които се
вписват в съответните квадранти. Този етап съдържа голяма доза творчество, но се опира
на направения анализ в предишният етап. В същото време елемент на творчество и
интуиция е избора на правилния квадрант за идентифицирания фактор. Практиката
показва че за много от идентифицираните тенденции и фактори стои въпроса в кой от
квадрантите да бъде поставен. До голяма степен това зависи и от самата формулировка.
Например, наличието на свободна работна сила може да е силна страна, докато високата
безработица да е слаба страна; възможността да се развиват трудоемки производства да е
възможност, а високият процент на трайно безработни да е заплаха.
В реалният живот съществуват множество взаимовръзки, които се явяват причини и
следствия в зависимост от гледната точка, от целите на анализа и т.н. Поради тази причина
едно и също явление може да се разглежда в различни негови проявления.
Най-благоприятната стратегическа позиция е агресивната стратегия. Всеки обект на
анализ се стреми да заеме максимална площ в квадранта между силните страни и
възможностите. Тази позиция е най-благоприятна и стратегията на развитие трябва да е
построена така, че заеманата в нея площ само да се увеличава. Стратегията на развитие,
която се определя между слабите страни и възможностите може да се нарече
концентрираща, защото тя е насочена към използване на съществуващите благоприятни
условия за развитие чрез намаляване на слабите страни. Стратегията на развитие, която се
определя между слабите страни и заплахите може да се нарече защитната е найнеблагоприятна. Организацията, попаднала в тази позиция трябва да търси възможност за
оцеляване и след това да се опита да премине в някой от другите квадранти.
Диверсификационната стратегия се определя между силните страни и заплахите.
Основната посока на стратегическо развитие при нея е насочена към намаляване или
ограничаване на заплахите и при едновременно укрепване на силните страни.
Силните и сабите страни определят вътрешните за системата или организацията
характеристики, докато възможностите и заплахите характеризират параметрите на
външната среда. Макар и по принцип SWOT анализът да е част от инструментариума на
маркетинговото планиране и да се прилага предимно в бизнес организациите, неговата
адаптация към организирани системи по принцип, го правят много подходящ и за целите
на регионалното стратегическо планиране.
SWOT анализът има за цел да помогне при вземането на стратегически решения в
следните насоки:
 Силните страни да се насочат към оползотворяване на благоприятните
възможности на средата, т.е да се предприемат действия за съчетаване на силните
страни с благоприятните възможности с цел висок икономически растеж;
 Слабите страни и заплахите в средата да бъдат своевременно забелязани и
неутрализирани, за да се намали негативното им въздействие и да се предприемат
“преобразуващи” действия;
 Да се разработят и използват нови идеи в случаите, когато няма изход от
формиралата се неблагоприятна ситуация, т.е да се предприемат действия за
съзнателно променяне на условията чрез разработване на нови концепции, нови
начини за работа, нови пазари и пр.;
SWOT анализът като методология при разработването на стратегически планове за
развитие и програми се основава на разбирането, че ефективната стратегия трябва да
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минимизира слабите страни и заплахите, както в същото време постави акцент и
максимизира възможностите и силните страни на средата.

SWOT
ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
СИЛНИ СТРАНИ
 Добро географско местоположение и благоприятни природно-климатични дадености;
 Съхранена околна среда и биологично разнообразие;
 Хълмисто-равнинния релеф и плодородните черноземни почви са предпоставки за развитие на
земеделието;
 Обработваемите земи са над 60% от територията на общината и в комбинация с останалите
фактори и природни дадености, дава основната насока за развитието на общината като
земеделски център;
 Липсват сериозни екологични проблеми, замърсявания и увреждания на околната среда,
застрашаващи здравето на хората и качеството на жизнената среда;
 Липса на значими замърсяващи производства на територията на общината;
 Канализационна мрежа (от смесен тип) има само в град Лозница, степента на изграденост 100% и реконструирана ГПСОВ-Лозница (с механично и биологично пречистване,
денитрификация, дефосфатизация и обеззаразяване на водата с UV лъчи);
 Свободен воден ресурс – общината е добре водоснабдена и към момента потребностите на
населението са задоволени;
 Най-голямото предимство на общината от гледна точка на водни ресурси е язовир „Бели Лом“;
 Прилага се схемата „разширена отговорност на производителя“ за МРО (извършва се разделно
събиране на отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУГ, ИУЕЕО и НУБА), постигнато е рециклиране
и оползотворяване на тези отпадъци;
 Въведен е регионален принцип на управление на отпадъците и 100% от населението на
общината е обхванато в организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци
до Регионалното депо гр. Разград;
 Общината е извършила действия за минимизиране на биоразградимите битови отпадъци с
въвеждане на фамилно компостиране в компостери;
 Висока степен на хидромелиорация на земеделските площи;
 Изграден значителен административен капацитет - изпълнение на проекти, финансирани със
средства от ЕС;
 Нивото на събираемост на такса „битови отпадъци“ е високо и устойчиво;
 Добре работещо партньорство между институциите, имащи отношение към околната среда;
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
СЛАБИ СТРАНИ
 Общината не е богата на полезни изкопаеми, няма минерални извори;
 Набавяне на количествена информация за качеството на въздуха, тъй като на територията на
общината не е извършван имисионен анализ на общ прах, фини прахови частици ФПЧ10 и
ФПЧ 2,5, серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди и оловни аерозоли;
 Битовият сектор е сезонен замърсител, оказващ сериозно влияние на качеството на
атмосферния въздух през зимата;
 Нисък жизнен стандарт и ниско равнище на доходи на населението – невъзможност за
отопление с ниски вредни емисии;
 Пътната настилка в малките населени места е износена, поддържането на уличните платна е
ограничено, а дейностите по благоустрояване и почистване на града и населените места са в
минимален обем поради недостиг на средства;
 Липсата на канализация в населените места в общината (селата), води до замърсяване на
почвата в следствие на повърхностно отводняване на улиците;
 Амортизирана хидромелиоративна мрежа и водопроводна мрежа в малките населени места в
общината;
 Налице е изоставане в изпълнение ангажиментите на общината, относно рекултивиране на
старото общинско депо, което неотговаря на нормативните изисквания;
 Незадоволително състояние на техническата инфраструктура на общината;
 Раздробено животновъдство и растениевъдство;
 Отчетените приходи от такса „битови отпадъци“ са по-ниски от планираните и общината
изразходва повече средства през годините за управление на отпадъците, отколкото събира
такива от такса „битови отпадъци“;
 Няма изградена площадка за строителни отпадъци;
 Висока безработица и миграция на младите хора, като обезлюдяването в общината е по-силно
изразено в селата;
 Естественият прираст на населението в общината е отрицателен;
 Общината се отличава с по-висок процент население във възрастова група 15-49 в сравнение
със средния за областта и страната и по-висок процент население в група 50+ в сравнение със
средния за страната, т.е община е с умерено неблагоприятна възрастова структура, с тенденция
за преминаване в неблагоприятна;
 Сезонна и етническа безработица, следствие от сезонното производство в селското стопанство
и високия процент малцинствено население;
 Общото ниво на професионална квалификация в общината е ниско и голяма част от
населението е с ограничени образователни възможности и може да работи предимно в селското
стопанство, т.е Общината изпитва недостиг на професионални кадри;
 Делът на инвестиционните разходи за нови технологии и ноу-хау в промишлените предприятия
е нисък;
 Нарастване дела на хората зависими от социално подпомагане и попадащите в категорията на
социално изключващите се, неинтересуващи се от опазване на околната среда;
 В обществеността като цяло все още е силно разпространена нагласата, че единствено
отговорно за решаване на местните проблеми е общинското ръководство, като повече се
разчита на общината, отколкото на личната инициатива и предприемачеството;
 Неразвит туризъм, липса на достатъчно места за нощуване;
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ВЪНШНИ ФАКТОРИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
 Добрата транспортна осигуреност и комуникативност са предпоставки за ускоряване
процесите на икономическо развитие – главно в областта на селскостопанското производство
и свързаната с него преработвателна промишленост;
 Използване на екологично чисти горива;
 Подобряване състоянието на инфраструктурата – водопроводни, канализационни мрежи,
четвъртокласна пътна мрежа, улици в населените места;
 Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите по ефективно
управление на отпадъците - изграждане на инсталация за открито компостиране на
биоразградими отпадъци, осигуряване на оборудване и техника за разделно събиране на
биоразградими и зелени отпадъци;
 Промяна на обществените нагласи в полза на екологосъобразно и ефективно управление на
отпадъците;
 Осигуряване на прозрачност при определяне на такса „битови отпадъци“ за гражданите и
бизнеса и въвеждане на принципа „заплащане според количеството на образуваните
отпадъци“;
 Разработване на програми за привличане на външни инвеститори;
 Развитие на рибовъдство и риболовен и екотуризъм;
 Използване на даденостите на горите и организиране на малки производства за преработка на
диворастящи плодове, билки и гъби;
 Развитие на устойчиво горско стопанство;
 Наличие на потенциални възможности за развитие на селското стопанство и на свързаните с
туризма отрасли, услугите (хотелиерство, ресторантьорство), художествените занаяти, както
и дървопреработването, производството на мебели, хранително-вкусовата промишленост;
 Технологично обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в малките и
средните предприятия;
 Подобряване координацията на различните структурни нива при решаването на проблемите;
 В общината има положителна нагласа и инициативност за осъществяване на широк кръг
контакти с цел привличане на инвеститорски и партньорски интерес към възможностите на
общината;
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ВЪНШНИ ФАКТОРИ
ЗАПЛАХИ












Насочване интереса на донорите към големите общини в страната;
Свиване на инвестиционната активност на местните и регионални предприемачи;
Продължаваща зависимост от централната власт;
Продължаваща тенденция за внос на стари автомобили, замърсяващи въздуха;
Преминаване към нови схеми за определяне на такса „битови отпадъци“, което да доведе до
значително повишаване на такса „битови отпадъци“ за населението;
Ниска платежоспособност на населението и малка събираемост на данъците, респ. малък
бюджет за чистота (измиване на улиците и озеленяване);
Слаба покупателна способност на домакинствата и трудност на нискодоходните групи да
отделят средства за услуги и дейности в сектор управление на отпадъците;
Нарастване на безработицата;
Развитие на животновъдството без спазване на екологичните изисквания;
По-бавно обновяване и модернизиране на техническата инфраструктура в общината;
Ниски темпове на технологично обновление на производствата и разходете за иновации,
научни изследвания;
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IV. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА*
Настоящата Програма за опазване на околната среда на Община Лозница
представлява стратегически документ, чрез който се цели насочване на усилията и
оформяне на адекватна политическа рамка за осъществяване на ефективно планиране и
управление на околната среда в общината в периода 2015-2020г. В този смисъл,
Програмата има основополагащо значение и заедно с Общинския план за развитие трябва
да спомогне за гарантиране на устойчив и балансиран икономически растеж, съчетан с
утвърждаването на общината като място със съхранена природа, желано място за живот и
бизнес, осигурено чрез съвременна инфраструктурна база и хармонично организирана
среда за живеене.
Основни принципи
Основните принципи, около които е изградена настоящата ОПООС са взаимствани от
добрите европейски практики в областта на стратегическото планиране и могат да бъдат
обобщени в следните основни групи:
 Принцип на партньорство - устойчивото развитие предполага активно
взаимодействие между местните власти, малкия и средния бизнес и нестопанските
организации, подкрепящи развитието на общината;
 Принцип на уникалност и пространствена обусловеност - този принцип се
свежда до съобразност с местните условия, ресурси и сравнителни предимства на
територията, като същевременно набелязаните приоритети, цели, мерки и
дейности да налагат ясни и конкретни пространствени измерения. По този начин
от една страна се намалява опасността стратегическия документ да се превърне в
списък с общи пожелания, а от друга се предоставя възможност мерките да се
насочат към определени части от територията на общината и така значително да се
улесни подготвянето на конкретни проекти и тяхното финансиране;
 Обвързаност и съответствие с останалите стратегически документи спазването на този принцип се свежда до създаването на система от
взаимосвързани стратегически документи, насочени към успешното и ефективно
развитие на общината, като самостоятелна административно-териториална
единица, както и като част от националното пространство за планиране;
 Индикативност - този принцип е в съответствие с добрите практики в областта
на индикативното планиране. Същността на принципа е в това, че набелязаните
приоритети, цели и мерки са с индикативен (рамков, очертаващ), а не с
императивен (задължителен) характер. Те са изведени на основата на обективен
анализ на състоянието на околната среда, ресурсите и сравнителните предимства
на общинската територия. От друга страна документът е с отворен характер, което
ще позволи своевременното отразяване на промените в средата и факторите,
обуславящи развитието на общината през съответния планов период;
Визия за околната среда на общината
Визията на чиято основа е изградена настоящата ОПООС на община Лозница
синтезира от една страна представата за желаното и възможното състояние на околната
среда в общината, а от друга е максимално съобразена с потенциала на територията и
тенденциите в развитието на общинската икономика.
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Визията за опазване на околната среда на община Лозница е основана на
потребностите на жителите на града да живеят в чист европейски град, с уникални
природни дадености и богато биоразнообразие.
Желанието за висок жизнен стандарт е в унисон с развитието на чисти производства,
и съхраняване и опазване на компонентите на околната среда, като първостепенните
задачи са опазване чистотата на атмосферния въздух, подобряване на водоснабдителната
мрежа и изграждане на канализационна мрежа, почистване на града и опазване на
екосистемите и биоразнообразието им.
Устойчивото развитие на Общината е свързано със съхраняването на културните,
природни и исторически ценности на територията и.
Общинската администрация провежда прозрачна политика по околната среда, като
редовно информира населението и търси неговото съдействие при реализиране на
екологични проекти.
Визията за околната среда на населението от община Лозница е реалната мечта на
всеки жител и гост на Общината да живеят сред чиста околна среда, с просперираща
икономика, с работещи предприятия с екологични производства, произвеждащи
екологично чисти продукти.
Отчитайки това, в настоящата програма е формулирана следната Визия за
състоянието на околната среда в община Лозница:

Община Лозница - динамично развиваща се община, със
съхранена околна среда и модерна екологична инфраструктура,
в която всички граждани имат високо екологично съзнание и
желаят тя да се превърне в една модерна европейска община.
*Формулираната визия отразява представата и желанието на жителите за бъдещето на общината в областта на
опазването на околната среда. Тя обхваща период, по-дълъг от периода на действие на програмата.

Визията описва перспективите за развитие на общината в близките няколко години.
Тя дава общата представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за
устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите направени от анализите за визия са
ориентирани към различните сфери на развитие на местно ниво.
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V. ЦЕЛИ
1.

Генерални стратегически цели*
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: «ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ»
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: «ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ЖИВЕЯТ В
ЧИСТИ И ОЗЕЛЕЛЕНИ СЕЛИЩА»
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: «ДА СЕ ДОСТИГНЕ КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, КОЕТО ДА ПОДПОМОГНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО И ЕКОТУРИЗМА»

2.

Специфични стратегически цели - приоритети
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: «ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ»
 Специфична цел 1.1: Опазване на водните ресурси и подобряване на
техническата инфраструктура:
o Приоритет 1.1.1: Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации над
2 000 е. ж.:
-

Мярка 1.1.1.1: Подобряване състоянието на техническата
инфраструктура – подмяна на амортизираната водопроводна мрежа и
изграждане на канализационни мрежи в селата;

o Приоритет
1.1.2:
Законосъобразно
управление
на
водите,
водостопанските системи и съоръжения на територията на общината:
-

Мярка 1.1.2.1: Разширение и реконструкция на амортизираната
хидромелиоративна мрежа;

-

Мярка 1.1.2.2: Контрол върху изпълнението на концесионните
договори за водните обекти, стопанисвани от общината;

-

Мярка 1.1.2.3: Поддържане регистър на кладенците на територията
на общината - издаване на заповед от кмета на общината за
регистриране на новоизградени кладенци и заличаване на закритите;

 Специфична цел 1.2: Устойчиво и екологосъобразно управление на
отпадъците:
o Приоритет 1.2.1: Въвеждане на системи за разделно събиране на
отпадъци в общината и намаляване количеството на депонираните
отпадъци:
-

Мярка 1.2.1.1: Разширяване обхвата на въведената в общината
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки – поставяне
на цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки
в с. Крояч, с. Манастирци и с. Тръбач;

-

Мярка 1.2.1.2: Изграждане на инсталация за открито компостиране
на биоразградими отпадъци на територията на община Лозница;
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-

Мярка 1.2.2.3: Въвеждане на система за разделно събиране на
биоразградими и биоотпадъци - осигуряване на необходимото
оборудване и техника за разделно събиране на биоразградимите и
зелени отпадъци;

-

Мярка 1.2.2.4: Изграждане на площадка за временно съхранение на
строителни отпадъци от ремонтните дейности на домакинствата и
отпадъците от строителни и разрушителни дейности на които
общината е Възложител;

-

Мярка 1.2.2.5: Разширяване обхвата на системата за разделно
събиране на ИУЕЕО и излезли от употреба флуоресцентни лампи в
населените места в общината, в които не се прилага разделно
събиране на този поток МРО;

-

Мярка 1.2.2.6: Разширяване обхвата на системата за разделно
събиране на НУБА в населените места в общината, в които не се
прилага разделно събиране на този поток МРО;

-

Мярка 1.2.2.7: Организиране и управление на дейностите по
събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или
обезвреждане на отработените масла на територията на общината осигуряване на място за смяна на отработени масла;

-

Мярка 1.2.2.8: Разделно събиране на опасни отпадъци, образувани
от домакинствата на територията на общината;

-

Мярка 1.2.2.9: Закриване на склада за съхранение на залежали
препарати за растителна защита (пестициди с. Тръбач) и
транспортиране на препаратите за унищожаване;

-

Мярка 1.2.2.10: Рекултивиране на старото общинско депо в м.
„Куза“, с. Трапище, което неотговаря на нормативните изисквания;

-

Мярка 1.2.2.11: Контрол на дейностите по управление на
отпадъците, предотвратяване възникването на нерегламентирани
сметища – налагане на санкции и глоби;

 Специфична цел 1.3: Опазване качеството на атмосферния въздух:
o Приоритет 1.3.1: Набавяне на количествена информация за качеството на
атмосферния въздух;
-

Мярка 1.3.1.1: Извършване на имисионен анализ на общ прах, фини
прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) серен диоксид, азотен
диоксид/азотни оксиди и оловни аерозоли и др.;

o Приоритет 1.3.2: Запазване доброто състояние на атмосферния въздух в
общината и ограничаване на вредните емисии;
-

Мярка 1.3.2.1: Увеличаване на растителността със санитарнозащитни функции край някои по-натоварени пътни артерии;

-

Мярка 1.3.2.2: Намаляване нивата на емисиите на прах (ФПЧ10) и
серни оксиди в общината - газифициране на общината;

 Специфична цел 1.4: Опазване на биологичното разнообразие, защитените
зони по НАТУРА 2000 и почвите на територията на общината:
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o Приоритет 1.4.1: Опазване и поддържане на защитените територии, зони
по НАТУРА 2000, горите, ловните видове и лечебните растения** на
територията на общината:

o

-

Мярка 1.4.1.1: Ограничаване на пашата в зоните по НАТУРА 2000 строг контрол и налагане на санкции;

-

Мярка 1.4.1.2: Ограничаване на безпокойството и бракониерството
в рамките на зоните по НАТУРА 2000 - строг контрол и налагане на
санкции;

-

Мярка 1.4.1.3: Ограничаване на бракониерството и сечите в горите
на територията на общината – строг контрол и налагане на санкции;

Приоритет 1.4.2: Рационално използване на земите на територията на
Общината и недопускане замърсяването на почвите:
-

Мярка 1.4.2.1: Мониторинг за качеството на почвите;

-

Мярка 1.4.2.2: Опазване на почвите на територията на общината,
чрез ограничаване процесите на вторично вкиселяване в районите с
активно земеделие;

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: «ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ЖИВЕЯТ В
ЧИСТИ И ОЗЕЛЕНЕНИ СЕЛИЩА»
 Специфична цел 2.1: Съхраняване на зелената инфраструктура на
територията на общината:
o Приоритет 2.1.1: Опазване, обогатяване, поддържане и доизграждане на
зелената система на общината:
-

Мярка 2.1.1.1: Запазване на статута, поддържане и изграждане на
зелената система и увеличаване дела на дълготрайната дървесна
растителност - планови и кампанийни залесителни мероприятия;

-

Мярка 2.1.1.2: Озеленяване на проблемните приоритетни райони;

-

Мярка 2.1.1.3: Намаляване на шумовото натоварване на жилищната
и градската среда от моторните превозни средства, увеселителните
заведения и др. дразнители - изграждане на шумозаглушителни
зелени пояси и бариери;

-

Мярка 2.1.1.4: Поддържане на градския парк, зелените площи
между жилищните пространства и детските площадки за създаване
на условия за приятен отдих на жителите и гостите на града;

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: «ДА СЕ ДОСТИГНЕ КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА, КОЕТО ДА ПОДПОМОГНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО И ЕКОТУРИЗМА»
 Специфична цел 3.1: Насърчаване на иновативни технологии, насочени към
подобряване опазването на околната среда и ресурсната ефективност в
сектори селско стопанство и туризъм:
o Приоритет 3.1.1: Създаване на условия за повишаване нивото на научно
обслужване в селското стопанство и на тази база, стимулиране на
въвеждането на съвременни технологии на производство:
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-

Мярка 3.1.1.1: Възстановяване на масивите от трайни насаждения и
зеленчукопроизводството;

-

Мярка 3.1.1.2: Развитие на биологично земеделие - запознаване на
производителите с технологията на производството и с нормативната
база, както и с научните постижения;

o Приоритет 3.1.2: Устойчиво управление на природното наследство в
общината и туризма, съхраняващо природните дадености:
-

Мярка 3.1.2.1: Организиране и провеждане на акции за почистване
на града;

-

Мярка 3.1.2.2: Изграждане на туристическа инфраструктура
включваща средства за подслон (хотели, къмпинги, мотели), бюра за
туристическа информация и резервация, агенция за пътуване и др.;

-

Мярка 3.1.2.3: Развитие на рибовъдство и риболовен и екотуризъм;

 Специфична цел 3.2: Подобряване на информационната обезпеченост за
управление на околната среда в община Лозница:
o Приоритет 3.2.1: Информиране населението на общината, относно
опазването на околната среда:
-

Мярка 3.2.1.1: Създаване на раздел в сайта на общината,
предоставящ актуална информация за компонентите на околната
среда и дейностите по управлението им от страна на общината;

-

Мярка 3.2.1.2: Участие в национални кампании, свързани с
околната среда;

-

Мярка 3.2.1.3: Привличане на обществеността в процеса на
местното планиране и вземане на решения, относно околната среда информиране обществеността за процедури за обществено
обсъждане на устройствени планове и на техните екологични
оценки;

-

Мярка 3.2.1.4: Участие на обществеността в решаване на
проблемите на околната среда с цел повишаване на
информираността и екологичната култура, запознаване с
екологичните проблеми;

*Формулираните генерални стратегически цели се отнасят до “желаното състояние” на Община Лозница и
отразяват най-общите цели на местната управа неограничени във времето
**Раздел “Лечебни растения” към ОПООС на община Лозница
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VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Организацията по изпълнението и контрола на настоящата Общинска програма по
опазване на околната среда се осъществява от следните длъжностни лица и институции:
 Кмет на община Лозница - наблюдение и контрол на изпълнение на мерките по
програмата;
 Дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и
стопански дейности“, длъжностно лице – директор на дирекцията и еколог на
община Лозница - отговорен отдел и длъжностно лице за координация по
изпълнение на програмата и изготвяне на ежегодния отчет за изпълнение на
програмата;
 Постоянни комисии към ОбС „Комисия по териториално-селищно устройство,
строителство, комунално-битово стопанство, жилищна, евро-интеграционна
политика и транспорт“ и „Комисия по селско, горско, водно стопанство и
опазване на околната среда“ – участват в изготвяне на ежегодния отчет за
изпълнение на програмата;
 ОбС – Лозница – приема ОПООС и годишния отчет за изпълнението и;
 Кметове и кметски наместници по населени места – участват в изпълнение на
мерките по програмата;
 Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Русе – одобрение на
програмата и ежегодно отчита изпълнението на програмата;
 Министерство на околната среда и водите;
Програмата за опазване на околната среда е отворен документ и ще бъде публикувана
на страницата на община Лозница за мнения и препоръки. Предложенията за допълнение и
актуализация ще бъдат разглеждани в постоянните комисии на ОбС - Лозница и при
одобрение, програмата ще бъде актуализирана.
Програмата ще бъде представена в РИОСВ - гр. Русе за становище и одобрение.
Одобрената програма ще бъде публикувана на сайта на общината.
Ежегодно Дирекция „Местно развитие и екология, устройство на територията и
стопански дейности“, съвместно с постоянната „Комисия по териториално-селищно
устройство, строителство, комунално-битово стопанство, жилищна, евроинтеграционна политика и транспорт“ и постоянната „Комисия по селско, горско, водно
стопанство и опазване на околната среда“ подготвя отчет за изпълнението на
програмата, който се представя от кмета на общината за разглеждане и гласуване от
Общински съвет – Лозница. Годишният отчет се изготвя до края на първото тримесечие на
следващата година. Копие от годишния отчет по изпълнението на Програмата за опазване
на околната среда се представя в РИОСВ - гр. Русе.
В годишният отчет се отбелязва напредъка в постигане на набелязаните цели и
приоритети, отчитат се настъпилите промени в екологичната обстановка, изменения в
законовата и нормативна база и произтичащите от това промени в отговорностите и
задълженията на местните власти по отношение опазване на околната среда. Отчетът
съдържа описание на предприетите действия от страна на Общинската администрация по
отношение на осигуряването на ефективност и ефикасност при изпълнение на Програмата.
В отчета се поместват действията на Общинската администрация по отношение на
наблюдението (основните механизми за събиране, обработване и анализ на данни),
начините и подходите за осигуряване на информация и публичност и прилагането на
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принципа за партньорство. Отчетът съдържа и препоръки за подобряване на резултатите от
наблюдението.
Оценката включва информация от наблюдението и от други източници на ефектите
от изпълнените интервенции. Извършването на оценката ще осигури на управлението
механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите. Чрез оценката ще се
изяснява и ефекта от планираните дейности.
Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската програма за опазване
на околната среда се приема от Общински съвет – Лозница по предложения на Кмета на
общината. При разработването, допълването и актуализирането на програмите се
привличат и представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови
организации.
Информиране обществеността за изпълнението на програмата ще се извършва чрез
сайта на общината.
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
VIII.1.
VIII.2.
2020г.

Приложение №1 – Раздел „Лечебни растения“
Приложение №2 - План за действие на Община Лозница за периода 2015-
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VIII.1.Приложение №1
Раздел „Лечебни
растения“

Община Лозница

193

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

1.

Въведение

Съгласно чл.50 от „Закона за лечебните растения“ за опазването и устойчивото
ползване на лечебните растения се разработват Национална стратегия за лечебните
растения (МОСВ) и раздел „Лечебни растения” към настоящата програма с цел запазване
на ресурсите на лечебните растения на територията на община Лозница.
В раздел „Лечебни растения” е необходимо да бъдат описани - местоположението на
естествените находища на лечебните растения на територията на общината, условията в
местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите; анализ на дейностите за
опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за осигуряване устойчиво
ползване и опазване на ресурсите; приоритетни мерки за опазване на ресурсите и
разнообразието на лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване
видове.
За диворастящите лечебни растения се организира и прилага система за дългосрочно
наблюдение и оценка на състоянието на техните популации и ресурси и върху ползването
им с цел своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното
развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне ефективността на мерките
за опазване на лечебните растения. Наблюдението и оценката се организират от
Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна част от
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Регионалните
инспекции по околната среда и водите и дирекциите на националните паркове създават и
поддържат за контролираната от тях територия специализирани карта и регистър на
лечебните растения, данните от които се обобщават и систематизират от Министерството
на околната среда и водите. Специализираните карта и регистър на лечебните растения
осигуряват данни за местоположение, граници, размери, собственост на находищата,
състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите
им. Картата и регистърът са публични и се водят за осигуряване на опазването и
устойчивото ползване на лечебните растения.

2.

Права и задължения на местното управление

Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с
ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:
 Контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти –
общинска собственост, в поземления фонд, в населените места и при констатирани
нарушения се налагат съответните санкции;
 Организира изпълнението на дейностите по отношение опазване на лечебните
растения на територията на общината;
 Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, гори, води и
водни обекти - общинска собственост;
 Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
 Предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на
наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането
на специализираните карта и регистър за тях;

3.

Дейности за опазване на ресурсите от лечебни растения за
осигуряване на устойчивото им ползване
Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:
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 Събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;
 Придобиването на билки за първична обработка или преработка;
 Събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за
култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните
растения или за възстановяване на други места в природата;
Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва
съобразно изискванията на „Закона за лечебните растения“. Ползването на лечебните
растения, представляващо стопанска дейност се извършва въз основа на позволително за
ползване, издадено по реда на „Закона за лечебните растения“:
 Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и
водни обекти – държавна и общинска собственост;
 Позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от
собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са
култивирани от общината;
 Позволително за ползване на лечебните растения от земи общинска собственост се
издава от:
- Директора на държавното горско стопанство - за горите – държавна
собственост и след заплащане на такса;
- Кмета на общината, когато ползването е от: 1) земеделски земи от
поземления фонд и включените в строителните граници на населените места общинска собственост, след заплащане на такса в общината; 2) територии в
строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо
от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
 За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от
общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване;
 Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост, се определят от общинския съвет в размер не по-голям от
размера на таксите за ползване на лечебни растения от земи държавен фонд.
Таксите постъпват в бюджета на общината и се изразходват за:
- Плановите документи по чл.50 от Закона за лечебните растения;
- Дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и
техните находища;
- Научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;
- Изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и
информационна система за лечебните растения;
- Култивиране и преработка на лечебните растения;
- Обучение, издаване на образователни материали, провеждане на
конференции по лечебни растения;
- Други дейности, свързани с управлението и контрола, заложени в Закона за
лечебните растения;
 Позволителното за ползване се издава на билкозаготвител - юридическо лице, или
на физическо лице, което събира билки за продажба или за първична обработка
или генетичен материал от лечебни растения, и определя:
- Вида на ползването;
- Разрешеното количество билки или генетичен материал по видове
морфологични части;
- Района или конкретното находище;
- Начина на ползване;
- Срока на ползване;
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 Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване,
оситняване, почистване, балиране и/или опаковане. Минималната първична
обработка в билкозаготвителния пункт е замразяване или изсушаване на билките;
 При издаването на позволителни на територията на община Лозница се
осъществява контрол на билкозаготвителя, който е лицето, което изкупува
събрани билки и/или извършва първичната им обработка и е длъжен:
- Да уведоми РИОСВ-Русе за организираните от него билкозаготвителни
пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях;
- Да изкупува само билки, за които е издадено позволително;
- Да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки,
регистрирана в РИОСВ-Русе;
- Да осигурява достъп на контролните органи по Закона за лечебните растения
за проверка на наличните или намиращите се в процес на първична обработка
билки и на необходимата документация;
- До 20 януари да представя в РИОСВ-Русе обобщена информация за
изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както
и за складовите наличности;
 Водене на регистър на издадените позволителни за ползване на лечебни растения
на територията на община Лозница;
 Изпълнение задълженията на всеки ползвател на лечебни растения след
приключване и по време на ползването им;
 Отнемане на позволителното за ползване със заповед на кмета на Общината, при
настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения в
резултат от дейността на титуляра на позволителното за ползване;
 Билките, събрани от култивирани лечебни растения, вкл. и тези под специален
режим, се придружават до крайния потребител с удостоверение, издадено от
общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни растения;
 Изкупуването и първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни
пунктове, регистрирани в РИОСВ-Русе. Съхраняването на изсушени билки се
извършва в складове за билки. Изискванията на които трябва да отговарят
билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, се определят с наредба на
министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите;

4.

Мерки за опазване на ресурсите и разнобразието на лечебните
растения

Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и
унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване. Опазването на лечебните
растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното
разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. То включва поддържането и
съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им
местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на
видовете. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в
естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри
растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популацията.
С раздел “Лечебни растения” към настоящата програма се цели да се постигне
ефективно използване на лечебните растения, опазване на естествените им находища,
предотвратяване изчезването на отделни видове и свързани с тях компоненти на околната
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среда, с цел задоволяване потребностите от лечебни растения на населението. В тази
насока е необходимо да бъдат предприети следните мерки:
 Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни растения по
начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата;
 Запознаване населението в общината чрез кметовете на кметства и кметските
наместници със заповедите на Министъра на околната среда и водите, относно
специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през съответната
година и осъществяване на контрол по нейното изпълнение;
 Запознаване на ползвателите на лечебни растения с техните задължения и
отговорности;
 Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи, наличната
информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността
на земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките
относно земеползването, включително използване на екологосъобразни
технологии за отглеждане, свързани с лечебните растения в общината;
 Даване на указания, относно начина на ползване на лечебните растения на
територията на общината, както и правилата и изискванията за събиране на билки
или генетичен материал от лечебни растения, регламентирани с наредбата по чл.27
от Закона за лечебните растения;
 Определяне на режим за ползване на находищата при наличие на увреждане на
същите;
 Предписания към собствениците на земи, гори, води или водни обекти, около
които има находища на лечебни растения, недопускане увреждането на
естествените находища при използването на пестициди и минерални торове;
 Забраняване ползването на лечебните растения по начини и със средства, които
водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено
възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично
разнообразие, както и в нарушение на наредбата по чл.27 от Закона за лечебните
растения;
 Забраняване пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд,
когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени
видове лечебни растения;
 Участие на обществеността по вземането на решения, във връзка с опазването на
лечебните растения на територията на общината;
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5.

Описание на видовете лечебни растения, разпространени на
територията на община Лозница
 Широко разпространени видове

Коприва (Urtica urens L.)
Сем. Urticaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с височина 150 см, с дълго пълзящо
коренище. Копривата е покрита с тънки власинки, които при допир отделят парлив сок.
Среща се рано напролет по слънчевите закътани места и влажни места, както и около
сметища, селски пътища, общински гори. В общината основните находища са в землището
на с. Студенец, имот №000150, м. „Иреклик“, имот №000157, м. „Дюдюклик“. Срещаемост
- на петна.
Време за цъфтеж: Юни до август, а семената узряват през юли – септември;
Време за бране: Листата и стръковете се берат през май - юни, преди цъфтежа на
растенията, а корените се изваждат от август до октомври или рано на пролет;
Използваема част: Коренище и листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Липа (Tilia tomentosa Moench.)
Сем. Tiliaceae
Разпространение: Широколисни дървета с висичина 20 - 30 м, със силно разклонена гъста
корона. Листата са сърцеобразни. Цветовете приличат на малки чадърчета с жълтеникав
цвят, имат силен аромат и се използват за направа на чай. Среща се покрай пътища, в
населените места. В общината основните находища са в землището на с. Чудомир, имот
№000059. Срещаемост - по единично.
Време за цъфтеж: Юни – юли;
Време за бране: Юли;
Използваема част: Цветове с прицветниците и кората на дървото;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
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Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Трънка (Prunus spinosa L.)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Широколистен голям храст или малко дърво, достигащо до 5 м във
височина. Има груба и лющеща се черна кора и гъсто разположени стъбла и клони.
Клоните имат дълги, остри шипове. Листата са малки и овални. Те са от 2 до 5 см дълги и
1,2 до 2 см широки, тъмно зелени са на цвят и имат назъбени краища. Цветовете са малки и
деликатни, с пет овални и кремаво-бели венчелистчета. Среща се по селски пътища,
пасища. В общината основните находища са в землището на с. Студенец имот №000176, м.
„Пунарджик“. Срещаемост - на петна.
Време за цъфтеж: Март – април;
Време за бране: Плодове – узряват през октомври;
Използваема част: Плодове, листа, цветове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Бъз нисък (бъзак) (Sambucus ebulus L.)
Сем. Caprifoliaceae
Разпространение: Тревисто многогодишно растение, стъбло изправено до 2 м височина, с
дълго, пълзящо, силно разклонено коренище. Листата са срещуположно разположени,
нечифтоперести с 5 - 13 продълговати до продълговато ланцетни заострени и напилени
литсчета. Цветовете с бяло, 5-делно, звънчевидно венче, по-рядко розово отвън; събрани в
щитовидни съцветия. Плодът е сферичен, 5 - 6 мм в диаметър, тъмносин до черновиолетов.
Видът е разпространен из цялата страна до 1 800 м н. в. Среща се като бурен край пътища
и населените места в общината. Срещаемост - на петна.
Време за цъфтеж: Юли – август;
Време за бране: Август;
Използваема част: Цвят, плод, корени;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Глог (Crataegus monogyna Jacq.)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Вид храст или дърво. Част от скъсените му клонки са видоизменени в
бодли. Листата са дълги 2 - 4 cм и специфично изрязани. Цветовете му са бели, събрани в
щитовидни метличести съцветия. Узрелите плодове са тъмночервени. Видът се среща из
храсталаци и гори до 1 500 м н. в. Среща се около селски пътища. В общината основните
находища са в землището на с. Студенец, имот №000135, м. „Осмон коросу“; в землището
на с. Ловско, имот №000187, м. „Дьолюка“. Срещаемост - на петна.
Време за цъфтеж: Април – юни;
Време за бране: Цветове - берат се преди да се разтворят, а плодовете – през септември;
Използваема част: Листа, цветове, плодове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
 Други срещани видове

Равнец хилядолистен (бял равнец) (Achillea millefolium gr.)
Сем. Asteraceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище. Листата са
последователни, двойно гребеновидно разчленени и назъбени, тъмнозелени, меки.
Съцветията му са плоски, съставени от по няколко дребни цветове. Расте по тревисти и
каменни поля, край пътищата и по диви места в планините. Среща се край пътища и
пасища в общината. Срещаемост - на петна.
Време за цъфтеж: Юли – август;
Време за бране: Лятото и есента;
Използваема част: Облистени цветоносни стебла и цветни кошнички по време на цъфтеж;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Обикновено глухарче (Taraxacum officinale Web.)
Сем. Asteraceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, късо, просто коренище. Във всички
органи на растението се съдържа млечен сок. Листата са разположени при основата на
стъблото; събрани в розетка; голи или слабо влакнести; назъбени, дълбоко вълновидно
нарязани, пересто разсечени или разделени. Цветовете са само езичести и са събрани в
съцветие кошничка. Обвивката на кошничката е от линейно-ланцетни листчета, като
външните са завити надолу. Плодовете са продълговати, дълги 3 - 4 мм, в горната си част
имат коронка от зъбци и носче с хвърчилка от бели власинки. Разпространява се по ливади,
пасища, ниви, градини, паркове. Среща се по зелените площи в населените места,
пасищата и тревистите местности в общината. Срещаемост - на петна.
Време за цъфтеж: Април – октомври;
Време за бране: През април се берат листата, през май - стъблата и цветните кошнички, а
през пролетта и есента се изравят корените;
Използваема част: Листа, цветове, корени, стъбла и сок;
Добив: Лични нужди, стопански цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Живовляк – широколистен (Plantago major L.)
Сем. Plantaginaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с голо, безлистно цветоносно стъбло,
високо 10 - 15 см и листа събрани в приосновната розетка. Листата са с къси дръжки,
ланцетни. Расте из ливади и пасища по сухи тревисти и песъчливи места. Среща се из
цялата страна. В общината се среща край населени места, пасища, тревисти местности.
Срещаемост - на петна.
Време за цъфтеж: Май и август;
Време за бране: Април – септември;
Използваема част: Листа, стръкове, семена и пресен сок;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Обикновен конски
hippocastanum L.)
Сем. Sapindaceae

кестен

(Aesculus

Разпространение: Широколистно листопадно дърво високо до 25 м. Короната e голяма,
добре облистена. Листата са сложни, дланевидно перести, със 7 - 9 дяла, до 25 cм дълги и
20 cм широки, разположени на дълги дръжки. Среща се повсеместно край пътища, в
населените места в общината. Срещаемост – по единично.
Време за цъфтеж: Април - май;
Време за бране: Плодове - узряват през септември – октомври. Кора – събира се рано
напролет (март), преди да се разлистят дърветата, по време на сокодвижението в
растението;
Използваема част: Кора на по-млади стъбла и клони и семена /плод;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Лечебна комунига (Мelilotus officinalis L.)
Сем. Fabaceae
Разпространение: Двегодишно тревисто растение с добре развит корен и силно
разклонено стъбло, което може да стигне на височина повече от метър, но обикновено е
високо 50 - 60 см. Листата й са тройни, със сравнително дълга дръжка. Разпространена е из
влажни ливади и поляни, из посевите и край пътищата из цялата страна до към 800 м н. в.
В общината се среща край пътища извън населените места. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юни, юли - август;
Време за бране: Юни - август;
Използваема част: Стръкове - отрязват се цъфналите стръкове с дължина 15-20 см от
върха на стъблото;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Лечебна лайка (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.)
Сем. Asteraceae
Разпространение: Eдногодишно тревисто растение с дълги дръжки, които имат
многобройни стъблени разклонения, завършващи с малки бели цветове с изразено жълти
тичинки. Цветовете се състоят от околовръстни, бели, езичести, женски цветчета и
вътрешни, тръбести, жълти, двуполови цветчета. Цветното легло е изпъкнало, а отвътре кухо. Видът се среща из цялата страна докъм 1 000 м н. в. Расте по открити затревени
места, край селски пътища, в ниви и дворове, както и по буренливи места в селищата или
край тях, по пасища, ливади, поляни, около населени места. В общината основните
находища са около населените места. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май – до края на август;
Време за бране: Май - юли;
Използваема част: Цветове - откъсват се целите цветни кошнички заедно с малка част
(около 2 cм) от дръжките;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Лечебна маточина (лимонче) (Melissa officinalis L.)
Сем. Lamiaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с добре развита коренова система,
която сподпомага за приспособяването към по бедни на хранителни вещества и сухи почви
“издава” се със силния лимонов аромат, който излъчват надземните части на растението.
Цветовете са дребни, бели, жълтеникави или розови. Расте из храсталаци и редки гори по
тревисти и каменисти места, близо до селища, край огради и дворове. В общината се среща
в околностите на населените места, огради, гробища, край селски пътища, в разредени
храсталаци и горски поляни. Срещаемост – на петна.
Време на цъфтеж: Юни – септември;
Време за бране: Май - юли;
Изплозваема част: Листа и стръкове (цъфтящи връхни части на стъблото);
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Синя жлъчка (цикория) (Cichorium intybus L.)
Сем. Asteraceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение достигащо на височина 20 - 100 cм.
Коренът (4 - 5 см) е дълъг, месест, вретеновиден и задебелен. Стъблото е разклонено.
Приосновните листа са събрани в розетка на къси дръжки, обратно ланцетни, от пересто
нарязани до наделени; стъблените листа са приседнали със закръглени или стреловидни
ушички, стъблообхващащи. Цветните езичета са събрани на групи от по 2 - 5 или
единични. Обвивните листчета на кошничките в 2 реда, вътрешните 2 - 3 пъти по-къси от
външните. Цветовете са светлосинии (рядко бели или розови). Разпространено е в ниските
части на цялата страна, край пътища, сухи ливади, а също и като плевел в житните
култури. В общината се среща по пасища и горски поляни и тревисти места, изоставени
места около селища и пътища. Срещаемост – на петна.
Време на цъфтеж: Юни - октомври;
Време за бране: Юли - октомври;
Изплозваема част: Корени и стръкове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Шипка (Rosa сanina L.)
Сем. Rosaceae
и

Храсталачна шипка (Rosa corymbifera Borkh.)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Многогодишен, бодлив, силно разклонен храст със стъбла, достигащи 1
до 5 м дължина. Плодовете (шипките) са месести, яркочервени, пълен от вътре с четинести
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власинки, много жълтеникави и твърди семена. Среща се по нивите, ливадите, горите и
храсталаците. В общината се среща край пътища, ниви, пасища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май – юли;
Време за бране: Септември - октомври;
Използваема част: Плодове (шипки) - узряват през есента;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Пролетен горицвет (Adonis vernalis L.)
Сем. Ranunculaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Коренището мощно, хоризонтално
или полегнало с многобройни чернокафяви до черни корени. Стъблата най-често по
няколко, рядко единични, в началото на цъфтежа 5 - 20 см, след прецъфтяването до 30 - 40
см високи, изправени, гладки, неразклонени или в горната част слабо разклонени, гъсто
облистени, в основата обвити от кафяви ципести люспи. Среща се по сухи места в ливади,
пасища, храсталаци и разредени гори, докъм 1 100 м н. в. Растението е лечебно и
декоративно, но и отровно. Видът е защитен от Закона за лечебните растения, поради
ограничените запаси и находища в България. Среща се по сухи ливади, пасища и
каменисти местности. В общината основните находища са в землището на с. Гороцвет, м.
„Елаците“ - имот №059030. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Февруари - април;
Време за бране: Март - май;
Използваема част: Стръкове - цветоносни и облистени стъбла, събрани по време на
цъфтеж до образуване на първите плодчета. Цялата надземна част или само цъфтящите
кошнички;
Добив: Ограничен;
Мерки за опазване: Забранен добив;
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Медуница (лечебна) (Pulmonaria officinalis L.)
Сем. Boraginaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Листата са зелени на цвят,
сърцевидни, повече или по-малко продълговати и заострени и винаги със заоблени и често
рязко определени бели или бледо зелени петна. Горната повърхност на листата има малки
неравности и е покрита с мъхче. Среща се из цялата страна, основно в храсталаци и
влажни места в широколистните гори до 1 700 м н. в. В общината се среща по сенчести
храсталаци и широколистни гори. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Март, април - май;
Време за бране: Май - август, след като растението прецъфти и приосновните листа са
добре развити;
Използваема част: Приосновни листа или наземна част на растението (стръкове),
събирани през време на цъфтежа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Бъз черен (свирчовина) (Sambucus nigra L.)
Сем. Caprifoliaceae
Разпространение: Листопаден храст или ниско дърво (2 - 6 м високо) с пепелявосива кора
и бяла мека сърцевина. Младите клонки зелени. Листата срещуположни сложни
нечифтоперести с 3 - 7 (9) продълговато яйцевидни островърхи назъбени листчета.
Цветовете дребни, жълтеникавобели, събрани в многоцветни плоски щитовидни съцветия
до 20 см. Расте покрай реките, из храсталаците и в населени места. Среща се като храст
или малко дърво в смесени широколистни гори. Среща се в населените места, селските
пътища в общината. Основните находища са в населените места. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май – юни;
Време за бране: Плодове – събират се през септември - октомври, цветове - през юли;
Използваема част: Плодове, листа и цветове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
206

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Полски хвощ (Equisetum arvense L.)
Сем. Equisetaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с дълго разклонено коренище и два
вида надземни стъбла - пролетно и лятно. Пролетното е неразклонено, кафяво, завършващо
на върха със спороносно класче. Листата са редуцирани и сраснали, разположени във
възли. След разсейване на спорите пролетното стъбло отмира и от коренището се развива
лятното стъбло. Расте по влажни места, насипи, из ливади и по нивите като плевел в цялата
страна до 1 500 м н. в. Расте по влажни места, ниви и ливади, по насипи край дерета, като
плевел в населените места в общината. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Време за бране: Май - септември;
Използваема част: Стръкове - лятното зелено стъбло, отрязано на около 20 см от върха;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Камшик (Agrimonia eupatoria)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, с изправено стъбло, високо до 1 м,
покрито с твърди власинки. Приосновните листа сближени розетковидно, стеблевите рязко
намаляващи по размери, раздалечени, всички нечифтоперести, листчетата дълбоко
назъбени, отгоре светло-, отдолу тъмнозелени, влакнести. Цветовете в 10 - 30 см дълги
класовидно-гроздовидни съцветия. Расте на слънчеви, сухи места, край пътни и горски
окрайнини, из полски синори и откоси, по хълмове и склонове, в редки лесове и до
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развалини. В общината расте навсякъде из храсталаците, ливадите, край оградите.
Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юни - август;
Време за бране: Събира се цъфтящата билка през време на цъфтежа (юни - август);
Използваема част: Стръкове - облистени надземни части, събрани в период на цъфтеж;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Бяла бреза (Betula pendula Roth.)
Сем. Betulaceae
Разпространение: Високо дърво или храст, с гладка, тънка, бяла кора, която се обелва на
хоризонтални ивици. Младите клони са прави. Листата са ромбовидни или сърцевидни.
Цветовете са еднополови. Мъжките съцветия са дълги. Расте из горите, сечищата и по
скалистите места - в зоната на иглолистните и буковите гори навсякъде в страната.
Отглежда се и като декоративно растение в паркове и градини. В общината се среща в
семесени гори, пожарища и сечища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май;
Време за бране: Листа - събират се през юни - септември, когато са напълно развити.
Пъпки и кора - през април и май, по време на движение на соковете в растението и преди
разпукване на пъпките;
Използваема част: Листа, кора, пъпки, реси, смола (в миналото - за дъвки);
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Ливадна (червена) детелина (Trifolium prаtense L.)
Сем. Fabaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, с височина 15 - 60 см, със сложни,
тройни листа от елипсовидни листчета, със светли ивици и широки, триъгълни
прилистници. Цветчетата са малки, събрани в сферични лилаво-червени съцветия. Расте по
влажните ливади и тревисти места до 2 200 м н. в. В общината се среща около селски
пътища, пасища, ливади, храсталаци. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - юли;
Време за бране: Стръкове – събират се по време на цъфтежа, листа - могат да се събират и
скоро преди или след цъфтежа;
Използваема част: Цъфтящи надземни части и листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Лепка (Galium aparine L.)
Сем. Rubiaceae
Разпространение: Eдногодишно тревисто растение с грапава, лежащо или катерливо
крилато, четириръбесто стъбло, дълго до 1,5 м. Среща се из храсталаците, край пътищата и
оградите, в градините и посевите, из цялата страна. В общината се среща около селски
пътища, пасища, ливади. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - юни;
Време за бране: Май - юни;
Използваема част: Надземна част, брана през време на цъфтежа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Обикновена леска (лешник) (Corylus avellana L.)
Сем. Betulaceae
Разпространение: Растението представлява храст с височина 2 - 4 м. По-рядко може да се
срещне и като дръвче до 8 - 9 м. Едногдишните клонки жълтеникавосиви, с жлезисти
власинки или четинки. Пъпките закръглени или яйцевидни, до 3 мм дълги, отстрани слабо
сплеснати, със закръглени, червеникави по края ресничести люспи. Листата закръглено
обратно яйцевидни, закръглени, закръглено яйцевидни до овални, до 13 cм дълги и 6 - 10
cм широки, към върха изведнъж стеснени и заострени, в основата си малко или много
сърцевидни, по ръба си неправилно и остро двойно напилени, в горната си част
обикновено с 5 - 6 едри зъбци, също двойно напилени, с 8 - 12 двойки странични жилки;
отгоре тъмнозелени, матови, с редки власинки или голи, отдолу по-светлозелени,
обикновено по-жилките влакнести. Плодовете (лешниците) събрани в групи от 1 до 5. Това
е един от най-разпрострените храстовидни видове в нашата страна. Вирее в долната и
отчасти в средната лесорастителна зона (докъм 1 500 м н. в.) като подлес във и извън
горите и образува на места обширни храсталаци - лещаци. В общината се среща около
селски пътища, общински гори. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Февруари - март;
Време за бране: Плодове - узряват през август; Кора - през пролетта (март - април) по
време на усилено сокодвижение, като брането се извършва само от отсечени по друг повод
храсти и клони; Листа - през лятото (юли - август), когато листата са добре развити и са
запазили зеления си цвят;
Използваема част: Листа, кора, плодове (берат се в пълна зрелост, когато ядката се е
втвърдила);
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Мащерка (бабина душица) (Thymus longidentatus)
Сем. Lamiaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, формиращо сбити или рехави туфи,
високи до 10 - 30 см. Стеблата от основата разклонени четириръби. Листата срещуположни
на къси дръжки или приседнали, елиптични яйцевидни или продълговати до линейни, с
точковидни жлези, голи или влакнести, по ръба предимно в основата дългоресничести.
Цветовете на мащерката са розови или червени, събрани в сбити главести съцветия по
върховете на клонките. Всички части на растението са покрити с етерични – маслени
жлези, от което срещу светлината изглеждат пунктирани. Растението има приятна
характерна миризма. Расте по сухи, скалисти и припечни места, из храсталаци и пасища.
Разпространено из цялата страна докъм 2 000 м н. в. В общината се среща край поляни,
пасища, селски пътища. Срещаемост – на петна.
Време на цъфтеж: Юни – септември;
Време за бране: Юли;
Изплозваема част: Стръкове - цъфтяща надземна част;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Овчарска торбичка обикновена (Capsella bursa - pastoris (L.)
Medic.)
Сем. Brassicaceae
Разпространение: Едногодишни или двугодишни тревисти растения, които имат
изправено голо стъбло, високо 20 - 50 cм. Листата са събрани в розетка в основата на
стъблото. Цветовете са много на брой и са събрани в гроздовидни съцветия. Среща се из
ливадите, поляните и нивите. Расте като плевел и бурен по тревисти места из цялата страна
до 2 000 м н. в. В общината се среща около селски пътища, пасища, ливади и като плевел в
обработваеми площи. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Март – септември;
Време за бране: Април – август;
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Използваема част: Стръкове без корен - събират се по време на цъфтеж заедно с първите
зелени плодчета, като стъблата се отрязват на около 25 см от върха и към тях се прибавят
здравите розеткови листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Смрадлика (тетра) (Cotinus coggygria Scop.)
Сем. Anacardiaceae
Разпространение: Храст висок до 2 м или малко дърво достигащо до 4 м. Последователно
разположените листа са яйцевидни с дължина 3 – 8 см с дълги дръжки, отгоре
тъмнозелени, отдолу синкавозелени. Цветовете са двуполови, зеленикави, събрани в
съцветие тип метлица. Венчето и чашката са петлистни. Тетрата расте из храсталаци и
дъбови гори, по сухи и каменливи места почти из цялата страна до 800 м н. в. В общината
се среща в гористи местности, селски пътища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май – юни;
Време за бране: Април – ноември;
Използваема част: Листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Полска поветица (грамофонче) (Convolvulus arvensis L.)
Сем. Convolvulaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Стеблото е пълзящо или увивно, до
1 м дълго. Листата са последователни на дръжки, в основата копиевидни или стреловидни,
продълговато яйцевидни до ланцетни или линейни. Цветовете са по 1 - 3 в пазвите на
листата на дълги дръжки. Венчето е фуниевидно, бяло или розово с 5 надлъжни тъмни
ивици. Плодът на поветицата е кълбеста разпуклива кутийка. Расте по тревисти и
храсталачни места, край пътищата и като плевел в нивите. Видът е разпространен в цялата
страна докъм 1 000 м н. в. В общината се среща около селски пътища, пасища, ливади и
като плевел в ниви. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Април - октомври;
Време за бране: Май – септември;
Използваема част: Събрани по време на цъфтенето облистени стръкове;
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Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Див пелин (Artemisia vulgaris L.)
Сем. Asteraceae
Разпространение: Тревисто многогодишно растение с вертикално многоглаво коренище.
От него водят началото си множество стъбла, които са вдървесени в своята основа. Те
достигат на височина до 1,5 м. Притежават разклонения и са оцветени в зелено или
червеникаво до тъмно червено. Разпространено из храсталаци и като бурен покрай селища.
В общината се среща около селски пътища, пасища, ливади. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юли - септември;
Време за бране: Август – септември;
Използваема част: Корени и надземните му структурни единици по време на цъфтеж –
стръкове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Див чесън (левурда) (Allium ursinum L.)
Сем. Amaryllidaceae
Разпространение: Многогодишно луковично тревисто растение, което излъчва чеснова
миризма. Силният му чеснов мирис се усеща още преди растението да е видяно. Този
мирис му е донесъл името „див чесън“ и изключва объркването му с листата на момината
сълза или с отровните листа на есенният минзухар. Луковицата на растението е единична,
продълговата, дебела около 1 см, покрита с разнищваща се на успоредни влакна ципеста
обвивка. Стъблото е 15 - 40 см високо, тристенно, обхванато в основата от листните
влагалища. Листата са 2, елипсовидно ланцетни, на върха заострени, към основата
стеснени в 5 - 20 см дълга дръжка. Съцветието е полукълбест сенник. Цветовете са бели, с
6 линейно ланцетни околоцветни листчета. Расте на сенчести и богати на хумус почви,
предимно в широколистни гори. Среща се до 1 200 м н. в. Видът може да бъде отглеждан в
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домашни условия в зеленчуковата градина независимо от климатичните условия. В
община Лозница се среща в общинските гори. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Април - юни;
Време за бране: Листа (април – май), луковици – изваждат се след узряване на семената
през август (т.е през есента);
Използваема част: Листа, луковици;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Жълт кантарион (звъника) (Hypericum perforatum L.)
Сем. Hypericaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с пълзящи коренища. Стълбото е
изправено, силно разклонено в горната си част, кръгло, високо 50 - 60 см. Има
противоположни, тесни, продълговати листа, които са с дължина 12 мм или малко поголеми. Листата са жълто-зелени на цвят, с прозрачни точки в тъканта, а понякога и с
няколко черни точки по долната повърхност. Те са особено видими, когато се гледат към
светлината и изглеждат като „перфорирани“. Цветовете стават до 2,5 см и имат пет
венчелистчета, оцветени в ярко жълто. Расте по тревисти места, из храсталаци и сечища,
край пътища и ниви. В общината се среща край селски пътища, пасища, гористи
местности, храсталаци. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май – септември;
Време за бране: Юни – август;
Използваема част: Горната част на стъблото с листата и цветовете. Стръкове - надземната
част се събира в началото или през времето на цъфтенето, чрез отрязване на облистените
стъбла с цветовете и пъпките на около 20 cм от върха. Не се събират прецъфтели стръкове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Репей (Arctium lappa L.)
Сем. Asteraceae
Разпространение: Двугодишно тревисто растение с изправено, грапаво и силно
разклонено в долната си част стебло, което достига височина до 2 м. Коренът на репея е
дебел и вретеновиден, отвътре бял, а отвън сиво-кафяв. Цветовете са двуполови с тръбесто
венче. Плодовете са леко сплеснати. Расте по влажни, необработени и буренливи места, из
гори и храсталаци в цялата страна. В общината се среща около селски пътища, пасища,
ливади. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юли – август;
Време за бране: Корени на едногодишни растения – вадят се през ранна пролет (март) или
през есента (октомври - ноември). Корените на двугодишните растения са кухи и негодни
за лечебни цели, разпознават се по това, че едногодишните растения нямат стъбло, а само
листа;
Използваема част: Корен, листа, семена;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Теменуга трицветна (Viola tricolor L.)
Сем. Violaceae
Разпространение: Двугодишно или едногодишно тревисто растение. Стеблото 10 - 40 см
високо, изправено или възходящо, често от основата разклонено. Листата са тъпо
назъбени. Цветовете са единични, 2 - 3 см дълги. Чашката и венчето са петлистни. Расте из
тревисти места, ливади, храсталаци, из ниви и градини. Разпространено из цялата страна,
предимно в равнините и предпланините докъм 1 000 (1 800) м н. в. В общината се среща по
тревисти местности, край пътища, като плевел в обработваеми площи. Срещаемост – на
петна.
Време за цъфтеж: Май - септември;
Време за бране: Надземна част, събрана по време на цъфтежа (май – август) - стръкове;
Използваема част: Надземна част - цвят;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
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Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Бръшлян (Hedera helix L.)
Сем. Araliaceae
Разпространение: Увивен или катерлив многогодишен храст. Стъблото е разклонено и
вдървеняло, с дължина до 20 м и много корени. Цветовете са двуполови със зеленикавожълт цвят. Расте по умерено влажни, сенчести и широколистни гори, по храсталачни и
скалисти места. Растението е отровно. В общината се среща в гористи местности, вкл. и в
регулационните граници на населените места. Срещаемост – повсеместно.
Време за цъфтеж: Септември – октомври;
Време за бране: Август – септември;
Използваема част: Листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Змийско мляко (Chelidonium majus L.)
Сем. Papaveraceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Има изправено, силно разклонено в
горната част стъбло. Листата и стъблото са зелени, а цветовете му са ярко жълти.
Растението е отровно за човека, но се яде от някои домашни животни (коне, овце,
кокошки). Расте навсякъде – близо до огради, оврази, брегове на реки, където почвата е
влажна. В общината се среща по влажните сенчести места, около градините из цялата
община, по насипите на деретата. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - юни;
Време за бране: Април – юни;
Използваема част: Стръкове – събира се цялата надземна част преди да разцъфне;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Люляк (Syringa vulgaris L.)
Сем. Oleaceae
Разпространение: Декоративен листопаден храст, които има подобни на гроздове цветове,
най-често в различни оттенъци на виолетовото, но също в бяло или в розово. Има
срещуположни, целокрайни, яйцевидни, заострени листа с дръжки, дълги до 4 см.
Цветовете са многобройни, събрани в гроздовидни съцветия. Среща се из сухи варовити и
скални места до 600 м н. в. в цялата страна. Може да вирее не само на плодородни почви,
но и на песъчливи, варовити и каменисти почви. Единствено не понася заблатени почви и
мочурища. Предпочита слънчевите места, но вирее и на полусянка. Среща се в населените
места и селските пътища в общината. Основните находища са в населените места в
общината. Срещаемост – по единично.
Време за цъфтеж: Април - май;
Време за бране: Цветовe – берат се по време на цъфтежа;
Използваема част: Цветове, листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Врабчови чревца (Stellaria media L.)
Сем. Caryophyllaceae
Разпространение: Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблото 10 - 40 cм
дълго, полегнало или приповдигащо се, цилиндрично, тънко, нежно, силно разклонено.
Расте из влажни, тревисти места и храсталаци край пътища, из ниви, населени и пустеещи
места до 1 500 м н. в. В общината се среща обикновено в населените места, край пътища, в
дворове, край огради, като плевел в ниви, влажни тревисти места. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - август;
Време за бране: Надземна част (стръкове) – събира се по време на цъфтежа;
Използваема част: Стръкове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Червена (градинска) ружа (Althaea rosea L.)
Сем. Malvaceae
Разпространение Многогодишно тревисто растение. Коренът е разклонен, дълбоко
проникващ в почвата. Стъблото е до 3 м високо, обикновено неразклонено, покрито е меки
звездовидни власинки. Листата са последователни, сърцевидни, заоблени, набръчкани,
плитко нарязани на 5 - 7 дяла, от двете страни вълнестокосмати, особено от долната, по
ръба назъбени, с дръжки. Цветовете са едри (до 10 см в диаметър) с най-различна окраска
(светло-розови, бели, жълти, червени до тъмновиолетови), разположени поединично или
по 2 - 3 в пазвите на по-горните листа, образуващи в горната част на стъблото класовидно
съцветие. Среща се до 1 000 м н. в. навсякъде в страната, по сухи тревисти места и
храсталаците като бурен. Отглежда се често като декоративно растение. Подивява на
територията на цялата община, като се среща край ниви и пътища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Април - септември;
Време за бране: През цялото лято;
Използваема част: Цвят, листа, корен;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Черен оман (зарасличе) (Symphytum officinale L.)
Сем. Boraginaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, достига височина от 50 до 100 см.
Коренището е късо, черно, с дълги, разклонени корени, отвън тъмнокафяви до почти
черни, а вътре белезникави. Стъблото е изправено и в горната си част е разклонено и
ръбесто. Целебната сила на растението се крие в неговия корен. Той е черен на цвят,
откъдето идва и наименованието на билката. Расте по влажни места из крайречни храсти и
като бурен в планини и предпланините на цялата страна. В общината се среща по влажните
места край реките. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - юли;
Време за бране: Корен - събира се през месеците март, август или ноември;
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Използваема част: Листа, корен;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Прекрасен лопен (Verbascum speciosum Schrad.)
Сем. Scrophulariaceae
Разпространение: Двугодишно мъхесто-влакнесто тревисто растение. През първата
година се образува само листната розетка, а през втората - право, неразклонено, до 1,5 м
високо стъбло с последователни листа. Цветовете събрани по 2 или повече. Всички
прашници са еднакви, бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата. Среща се по
сухи тревисти места, песъчливи и каменливи склонове, из редки храсталаци, по
необработваеми площи, край пътища и огради в цялата страна. В общината се среща в
горите, храсталаци, сечища, тревисти места, покрай селските пътища. Срещаемост – на
петна.
Време за цъфтеж: Юни - август;
Време за бране: През лятото по време на цъфтеж;
Използваема част: Цвят - венчето с прикрепените към него тичинки, без чашката, листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Лаваница (жаблек) (Alisma plantago-aquatca L.)
Сем. Alismataceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище. Листата са
широколинейни, разположени в приосновна розетка, на сравнително дълги дръжки,
плътни и изправени. Цветчетата са дребни, разположени в рехави метлици. Растението е
повсеместно разпространено в нашата страна - плитки блата, езера, отводнителни канали,
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реки. В общината се среща при стоящи водоеми - рибарници, брегове на язовири, в
поречието на реките. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юли - август;
Време за бране: Септември – октомври, изваждат се от тинята и се отрязват коренищата
заедно с корените към края на развитието на надземната част;
Използваема част: Коренища, стръкове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Горски слез (Malva sylvestris L.)
Сем. Malvaceae
Разпространение: Едногодишно (до многогодишно) тревисто растение. Стеблата са
полегнали, приповдигащи се или изправени, 30 - 80 (150) см дълги, разклонени, влакнести
до голи. Листата са последователни, с 10 - 15 см дълги дръжки и кръгло назъбени дялове.
Цветовете са едри, 3 - 4 см в диаметър, с 1 - 4 см дълги дръжки. Венчелистчетата са
розовочервени. Расте по буренясали места, развалини, изкопи, край пътища и из тревисти
места. Билката е разпространена из цялата страна докъм 1 400 м н. в. Видът е широко
разпространен на територията на цялата община, вкл. и в регулацията на селищата, найчесто като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Срещаемост –
на петна.
Време за цъфтеж: Май – септември;
Време за бране: Листа и цветове - събрани по време на цъфтеж. Листа – откъсват се с къси
дръжки, а цветовете без дръжки;
Използваема част: Цветове, листа, стръкове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Троскот (Cynodon dactylon L.)
Сем. Poaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Притежава пълзящо коренище, с
дълги развити надземни и подземни корени. Стъблата от основата са разклонени, гъсти и
достигащи до 50 см дължина. Листата са с линейна форма. По ръба са остро грапави,
синкавозелени. Езичето на листата е ресничесто. Съцветието е съставено от 3 - 7
класовидни клонки (дълги 2,5 - 5 см), разположени на върха на стъблото. Класовете са по 3
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- 7 на брой, странично сплеснати, само с по един двуполов цвят. Разпространен е в цялата
страна до 800 м н. в. Плевел е. Предимно расте по пасища, тревисти места, край пътища и
огради, в полета със селскостопански култури. В общината се среща по тревисти места,
покрай селските пътища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юли - август;
Време за бране: Коренища – събират се през ранна пролет. Като билка – бере се през
есента, когато надземната част е спряла вегетацията. Тогава започва да жълтее и съхне;
Използваема част: Коренища;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.)
Сем. Fabaceae
Разпространение: Разклонено дърво, достигащо височина до 20 м, със сивокафява
напукана кора. Листата са лекоперести с дръжки, в чиято основа се намират по две
шипчета. Цветовете са бели ароматни и са събрани във висящи ръкави, гроздовидни
съцветия. Плодът е кафяв боб и съдържа по няколко тъмнокафяви семена. Акацията е
известна предимно като ароматно, декоративно растение. Вирее из цялата страна, издържа
на сухи, бедни на азот и киселини почви. Култивира се главно край пътищата и
железопътните линии, а също като почвоукрепител. В общината се среща в населените
места и покрай селските пътища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - юни;
Време за бране: Цветове - още неразтворени, събират се по време на цъфтежа;
Използваема част: Цветове (още неразтворени). Листата и кората на билката са отровни предпочитат се цветовете, които се смятат за по-безвредни. Употребяват се плодовете и
кората на младите клонки на акацията, а също и корените ѝ. Листата се берат преди
цъфтежа (април), плодовете (август – септември), а кората от клонките, както и корените
рано напролет (февруари – март);
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Великденче (лечебно) (Veronica officinalis L.)
Сем. Plantaginaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с тънко пълзящо коренище.
Цветоносните стебла - пълзящи вкореняващи се и приповдигащи се, цветоносните клонки
изправени. Листата са елипсовидни или обратно яйцевидни, назъбени, окосмени, с къса
дръжка. Цветовете са бледосини, събрани в гроздовидни съцветия, с 4-листна чашка. Расте
из влажни гористи и храсталачни места, по поляни и покрайнини на гори. Разпространено
из цялата, страна докъм 2 000 м н. в. Понякога се приема като плевел, растейки в
люцернови насаждения или сред други подобни културни посеви. В общината се среща по
поляните и покрайнините на горите и покрай селските пътища. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Април – май, юли;
Време за бране: Надземна част – стръкове брани по време на цъфтеж. Листа – събират се
през лятото;
Използваема част: Стрък, листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Върбинка (Verbena officinalis L.)
Сем. Verbenaceae
Разпространение: Тревисто многогодишно растение с право високо до 1 м разклонено
стъбло. Листата са срещуположни, грапави, покрити с власинки. Цветовете са бледорозови
или светловиолетови, събрани на върха на стъблото и разположени в класовидни съцветия.
Чашката и венчето са петделни. Видът е разпространен по тревисти и буренливи места, из
ливади и крайречни тераси, край пътища, селища и като плевел. В общината се среща
покрай селските пътища и населените места. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Май - септември;
Време за бране: Надземна част на растението – бере се по време на цъфтенето (от юни до
август);
Използваема част: Стръкове - цъфтящи връхни части на стъблото;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
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Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Риган (червен) (Origanum vulgare L.)
Сем. Lamiaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение, с косо, обикновено пълзящо
разклонено коренище. Стеблата са изправени, 30 - 60 (90) см високи, четириръби,
разклонени. Листата са срещуположни, на къси дръжки, продълговати или продълговато
яйцевидни, неясно назъбени; голи до разредени, късовлакнести, отгоре са зелени, отдолу бледозелени. Цветовете са еднополови и двуполови в пазвите на едри припокриващи се
тъмнопурпурни цветници, събрани в продълговати класове, формиращи метлицовидни
съцветия по върховете на клонките. Венчето е двуустно, лилаворозово до светлопурпурно,
по-рядко бяло. Расте из храсталаци и сечища, по каменливи места и в редки гори предимно
в предпланините и планините из цялата страна докъм 1 600 м н. в. Образува туфа, в която
може да се наброят 80 - 100 стъбла, като ежегодно излизат нови стъбла. На височина
достига до 80 см, като върховете на растенията се разклоняват и образуват чадъроподобни
съцветия, в които са събрани голям брой малки цветчета с бледорозов, розов или почти бял
цвят с кафяви чашки. Отглежда се и като културно растение заради ароматичното масло,
което се съдържа в цялата надземна част и особено в цветовете. В общината се среща по
сечищата из горите, край горските пътеки, покрай селските пътищата. Срещаемост – на
петна.
Време за цъфтеж: Юни – август;
Време за бране: Юли – август;
Използваема част: Стръкове (цветоносни връхни части) - събрани по време на цъфтеж,
като се отрязват на около 20 см от върха;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
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Пчелник (Marrubium vulgare L.)
Сем. Lamiaceae
Разпространение: Многогодишно, сивозелено тревисто растение. Стъблото е до 50 см
високо, четириръбесто, разклонено. Листата са срещуположни с дръжки, кръгли до
широко елипсовидни, назъбени. Цветовете са бели. Расте по тревисти и буренливи места
из цялата страна. В общината се среща по тревисти места, покрай селските пътища.
Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юни – септември;
Време за бране: Юли – август;
Използваема част: Стръкове - надземна част, събрана по време на цъфтеж, като се
отрязват на около 20 см от върха;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Полска къпина (Rubus caesius L.)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Храстовидно диворастящо растение високо до 2 м, чиито стъбла са
полегнали до изправени, покрити с редки и прави или леко сърповидни шипчета. Има
добре развити коренища. Листата са тройни и имат рехави власинки. Цветовете са събрани
в съцветия, които са облистени в основата си. Плодът, който има добри вкусови качества е
сборен и черен на цвят, като чашелистчета обхващат основата на плода. Среща се в ниския
и среден планински пояс до 1 600 м н. в. Среща се в регулационните граници на община
Лозница в равнинни местности, храсталаци, прохладни места из горски поляни, горите и
техните окрайнини, както и покрай селските пътища. Срещаемост – на петна.
Време на цъфтеж: Май – август;
Време за бране: Листа – берат се през лятото преди цъфтежа, плодове - при пълното им
узряване, корени (септември - ноември);
Изплозваема част: Плодове, листа, корени;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;
224

Програма за опазване на околната среда на Община Лозница 2015-2020г.

Киселица (дива ябълка) (Malus sylvestris Mill.)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Дърво до 15 м, младите клонки към върха са овласени, понякога
скъсените завършват с бодли. Пъпките са прилепнали към клонките, с три овласени люспи.
Листата са до 10 cм, ситно назъбени, цветовете са събрани в сенниковидни съцветия, бели
или розови. Плодовете са зелени или жълтозелени, сферични, имат горчиво-кисел вкус.
Среща се из храсталаците и по-светлите гори в долния и средния пояс до 1 000 м н. в. в
страната. Киселицата дава плод късно наесен (към края на октомври). В общината се среща
в горите и по покрайнините, из храсталаците, както и покрай селските пътища.
Срещаемост – по единично.
Време на цъфтеж: Април – май, юни;
Време за бране: Септември - октомври;
Изплозваема част: Плодове;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Дрян обикновен (Cornus mas L.)
Сем. Cornaceae
Разпространение: Широко разпространен храст или дърво. Младите клонки са зелени и
окосмени. Листата са срещуположни, яйцевидни, заострени, целокрайни и с много
специфично, пересто жилкуване с дъговидно извити странични жилки. Цветните и
вегетативните пъпки се различават ясно. Вегетативните пъпки са продълговати, тесни и
заострени, а цветните - сферични, покрити със светли сиво-жълти люспи. Те са красиви и
се използват в някои коледни ритуали за „късметчета“. Цветовете са жълти, събрани в
сенниковидни съцветия, с 4-листна чашка, 4-листно венче и 4 тичинки. Дрянът цъфти пръв
и дава зрял плод последен. Цъфти преди разлистване. Плодовете са червени, продълговати,
месести, с цилиндрична костилка и стипчив сладко-кисел вкус. Среща по сухите
каменливи склонове и редките гори в предпланинските райони до 1 500 м н. в. В общината
се среща по покрайнините на горите. Срещаемост – по единично.
Време за цъфтеж: Февруари - март;
Време за бране: Август – октомври;
Използваема част: Плодове, брани след пълното им узряване;
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Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Киселец (Rumex acetosa L.)
Сем. Polygonaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение с месест вретеновиден корен,
растящо в изобилие по поляните, градините и се отглежда като листен зеленчук. Стройно
растение, високо около 60 cм, със сочни стъбла и листa. Има кръгово разположени класове
от червеникаво-зелени цветове. Листата са продълговати, като по-ниските са дълги 7 - 15
cм, донякъде стреловидни в основата, с много дълги дръжки. Горните листа са без дръжки
и често са тъмночервени. Среща се и в регулацията на населените места в Общината.
Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юни - юли;
Време за бране: През пролетта;
Използваема част: Цялото растение, но предимно листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Мента обикновена (Mentha spicata L.)
Сем. Lamiaceae
Разпространение: Многогодишно тревисто растение. Стъблото е клонесто, високо около
0,70 м, четириръбесто, листата са прости, продълговати, остро назъбени. Цветовете са
червеникавовиолетови, събрани в класовидни съцветия. Семената са дребни. Всички
надземни части на растението съдържат етерично масло с главна съставна част ментол (45
- 65%). Вирее навсякъде, където почвата е влажна. В общината се среща по прохладни
места из горските поляни. Срещаемост – на петна.
Време за цъфтеж: Юни – юли;
Време за бране: Юли – август;
Използваема част: Листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
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Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

Ягода горска (Fragaria vesca L.)
Сем. Rosaceae
Разпространение: Тревисто многогодишно растение с осева коренова система. Това
означава, че коренът се състои от голям брой тънки коренови разклонения, които излизат
от главния корен. Листата са триделни, като отделните листчета са със силно назъбени
ръбове. Цветът се състои и от пет бели на цвят венчелистчета. Плодовете на горската ягода
се използват за храна от човека, поради своите хранителни и вкусови качества. Расте по
поляни, из храсталаци и гори в цялата страна, дори и над 1 000 м н. в. В община Лозница
се среща из гори, горски поляни и около района на язовир „Бели Лом“. Срещаемост – на
петна.
Време за цъфтеж: Края на пролетта и началото на лятото (Май – август);
Време за бране: Юни – септември;
Използваема част: Плодове и листа;
Добив: Лични нужди, търговски цели;
Мерки за опазване: Добиване по методи и със средства недопускащи увреждане на
находищата;

5.1. Приложения
 Приложение 5.1.1. Прогнозни количества билки, които могат да бъдат добити с
търговски цели от общинските имоти на територията на община Лозница;
 Приложение 5.1.2. Количества билки за които могат да бъдат издавани
позволителни за ползване на лечебни растения от естествени находища на
територията на община Лозница;
 Приложение 5.1.3. Скици на естествени находища на най-разпространените
лечебни растения на територията на община Лозница;
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Приложение №5.1.1
ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА БИЛКИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДОБИТИ
С ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
№
по
ред

Наименование видове билки по
морфологични части

1.

Коприва (Urtica urens L.)

2.

Липа (Tilia tomentosa Moench.)

3.

Трънка (Prunus spinosa L.)

4.

Бъз нисък (бъзак) (Sambucus ebulus L.)

5.

Глог (Crataegus monogyna Jacq.)

6.

Бял равнец (Achillea millefolium gr.)

7.

Глухарче обикновено (Taraxacum officinale
Web.)

8.

Живовляк (Plantago major L.)

9.

Конски кестен (Aesculus hippocastanum L.)

Процент от
наличието,
Прогнозни
съгласно
количества, тона
чл.5 от
Наредба №2
Стрък, лист - 38
70%
Корен - 20
70%
Цвят - 9
80%
Листа - 3
70%

Период за
възстановяване,
съгласно чл.6 от
Наредба №2
Не необходим
2 години
Не необходим

Плод - 14

80%

Не необходим

Цвят – 6,3
Плод - 7
Плод – 8,6
Лист – 2,9
Цвят - 33

80%
80%
80%
70%
80%

Не необходим
Не необходим

Стрък – 4,3

70%

Не необходим

Стрък, корен – 34,5

70%

2 години

Лист – 5
Стрък - 5
Плод – 3,8
Листа - 3

70%
70%
80%
70%

1 година
Не необходим

10. Лечебна комунига (Melilotus officinalis Pal.)

Стрък - 6

70%

Не необходим

11. Лечебна лайка (Chamomilla suaveolens Rydb.)

Цвят - 3

70%

Не необходим

12. Лечебна маточина (Melissa officinalis)

Стрък - 8

70%

Не необходим

13. Синя жлъчка (Cichorium intybus)

Цвят – 4,5

70%

Не необходим

14. Шипка (Rosa corymbifera Borkh.)

Плод - 12

80%

Не необходим

15. Пролетен горицвет (Adonis vernalis L.)

Стрък - 3

-

-

16. Медуница (Pulmonaria)

Стрък - 9

70%

Не необходим

17. Бъз черен (свирчовина) (Sambucus nigra L.)

Цвят – 8
Плод - 6,3

80%
80%

Не необходим
Не необходим

18. Хвощ (Equisetum)

Стрък - 8

70%

Не необходим

19. Камшик (Agrimonia)

Стрък - 3

70%

Не необходим

Кори - 2,5
Листа - 2,5
Стъблени пъпки - 8

40%
40%
40%

Не необходим

Стрък - 3

70%

Не необходим

20. Бреза обикновена (Betula pendula Roth.)
21. Детелина (Trifolium)

Не необходим

Не необходим
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22. Лепка (Galium aparine)

Стрък - 3

70%

Не необходим

Кори - 5
Листа - 5
Стъблени пъпки - 8

40%
40%
40%

Не необходим

Стрък - 5

70%

Не необходим

Стрък - 5

70%

Не необходим

Цвят - 3

70%

Не необходим

27. Смрадлика (Cotinus coggygria Scop.)

Лист – 3,5

70%

1 година

28. Поветица (Convolvulus arvensis)

Стрък - 3

70%

Не необходим

Стрък - 1,5

70%

Не необходим

Лист - 18

70%

Не необходим

31. Жълт кантарион (Hypericum perforatum L.)

Стрък - 7,5

70%

Не необходим

32. Репей (Arctium)

Корен – 3,5

70%

Не необходим

Цвят - 4,5
Стрък - 5

80%
70%

Не необходим
Не необходим

Лист - 3

80%

Не необходим

Стрък - 8,6

70%

Не необходим

Стрък – 12,5

80%

Не необходим

Цвят – 1
Листа – 1,5
Корен – 0,5
Листа – 2,2
Корен - 2,2
Цвят - 1,5
Листа – 2,9
Стрък – 2,9
Корен - 2,5
Цвят – 1,5
Листа – 3
Стрък – 3,5

80%
70%
70%
70%
70%
80%
70%
70%
40%
80%
70%
70%

Не необходим
1 година
2 години
1 година
2 години
2 години
1 година
Не необходим
3 години
Не необходим
1 година
Не необходим

Корен - 1

70%

Не необходим

Цвят – 2
Плод – 0,5
Кора – 0,3
Листа - 1
Корен – 0,3
Стрък – 3,5
Листа – 3

80%
80%
40%
70%
70%
70%
70%

Не необходим
Не необходим
1 година
2 години
Не необходим
1 година

45. Върбинка (Verbena officinalis L.)

Стрък – 3,5

70%

Не необходим

46. Риган (червен) (Origanum vulgare L.)

Стрък – 3,5

70%

Не необходим

47. Пчелник (Marrubium vulgare L.)

Стрък – 2,2

70%

Не необходим

23. Леска (Corylus)
24. Мащерка българска (Thymus longidentatus)
25.

Овчарска торбичка обикновена (Capsella bursa –
pastoris)

26. Люляк (Syringa vulgaris L.)

29. Пелин (Artemisia vulgaris)
30. Див чесън (левурда) (Allium ursinum L.)

33. Теменуга трицветна (Viola tricolor L.)
34. Бръшлян (Hedera helix L.)
35. Змийско мляко (Chelidonium majus L.)
36. Врабчови чревца (Stellaria media)
37. Червена (градинска) ружа (Althaea rosea L.)
38. Черен оман (зарасличе) (Symphytum officinale L.)
39. Прекрасен лопен (Verbascum speciosum Schrad.)
40. Лаваница (жаблек) (Alisma plantago - aquatca L.)
41. Горски слез (Malva sylvestris L.)
42. Троскот (Cynodon dactylon L.)

43. Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.)

44. Великденче (лечебно) (Veronica officinalis L.)
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Плод – 3,1
Листа – 3,5
Корен – 1

80%
70%
70%

Не необходим
1 година
2 години

49. Киселица (дива ябълка) (Malus sylvestris Mill.)

Плод - 7

80%

Не необходим

50. Дрян обикновен (Cornus mas L.)

Плод - 3

80%

Не необходим

51. Киселец (Rumex acetosa L.)

Листа - 2

70%

1 година

52. Мента обикновена (Mentha spicata L.)

Листа – 2,2

70%

1 година

53. Ягода горска (Fragaria vesca L.)

Плод – 1,1
Листа – 1,2

80%
70%

Не необходим
1 година

48. Полска къпина (Rubus caesius L.)
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Приложение №5.1.2
КОЛИЧЕСТВА БИЛКИ ЗА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗДАВАНИ
ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ
НАХОДИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
№
по
ред

Наименование видове бнлкн по морфологични
части

Количества, тона
Стрък, лист - 26
Корен - 14
Цвят - 7
Листа - 2

1.

Коприва (Urtica urens L.)

2.

Липа (Tilia tomentosa Moench.)

3.

Трънка (Prunus spinosa L.)

4.

Бъз нисък (бъзак) (Sambucus ebulus L.)

5.

Глог (Crataegus monogyna Jacq.)

6.

Бял равнец (Achillea millefolium gr.)

7.

Глухарче обикновено (Taraxacum officinale Web.)

8.

Живовляк (Plantago major L.)

9.

Конски кестен (Aesculus hippocastanum L.)

10.

Лечебна комунига (Melilotus officinalis Pal.)

Стрък - 4

11.

Лечебна лайка (Chamomilla suaveolens Rydb.)

Цвят - 2

12.

Лечебна маточина (Melissa officinalis)

Стрък - 5

13.

Синя жлъчка (Cichorium intybus)

Цвят - 3

14.

Шипка (Rosa corymbifera Borkh.)

Плод - 9

Плод - 11
Цвят - 5
Плод - 5
Плод - 6,8
Лист - 2
Цвят - 26
Стрък - 3
Стрък, корен - 24
Лист – 3
Стрък - 3
Плод - 3
Листа - 2

Включен в Заповед №РД77/09.02.2016г. на Министъра на
околната среда и водите, относно
специалния режим на опазване и
ползване на диворастящите
лечебни растения, като е забранено
събирането му от естествени
находища на територията на
цялата страна

15.

Пролетен горицвет (Adonis vernalis L.)

16.

Медуница (Pulmonaria)

Стрък - 6

17.

Бъз черен (свирчовина) (Sambucus nigra L.)

Цвят – 6
Плод - 5
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18.

Хвощ (Equisetum)

Стрък - 5

19.

Камшик (Agrimonia)

Стрък - 2

20.

Бреза обикновена (Betula pendula Roth.)

21.

Детелина (Trifolium)

Стрък - 2

22.

Лепка (Galium aparine)

Стрък - 2

23.

Леска (Corylus)

24.

Мащерка българска (Thymus longidentatus)

Стрък - 3

25.

Овчарска торбичка обикновена (Capcella bursapastoris)

Стрък - 3

26.

Люляк (Syringa vulgaris L.)

Цвят - 2

27.

Смрадлика (Cotinus coggygria Scop.)

Лист - 2

28.

Поветица (Convolvulus arvensis)

Стрък - 2

29.

Пелин (Artemisia vulgaris)

Стрък - 1

30.

Див чесън (левурда) (Allium ursinum L.)

Лист - 12

31.

Жълт кантарион (звъника) (Hypericum perforatum L.)

Стрък - 5

32.

Репей (Arctium)

Корен - 2

33.

Теменуга трицветна (Viola tricolor L.)

Цвят – 3
Стрък - 3

34.

Бръшлян (Hedera helix L.)

Лист - 2

35.

Змийско мляко (Chelidonium majus L.)

Стрък - 6

36.

Врабчови чревца (Stellaria media)

Стрък - 10

37.

Червена (градинска) ружа (Althaea rosea L.)

38.

Черен оман (зарасличе) (Symphytum officinale L.)

39.

Прекрасен лопен (Verbascum speciosum Schrad.)

Цвят – 1
Листа - 2

40.

Лаваница (жаблек) (Alisma plantago-aquatca L.)

Стрък – 2
Корен – 1

Кори - 1
Листа - 1
Стъблени пъпки - 3

Кори - 2
Листа - 2
Стъблени пъпки - 3

Цвят – 0,8
Листа - 1
Корен – 0,3
Листа – 1,5
Корен - 1,5
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41.

Горски слез (Malva sylvestris L.)

42.

Троскот (Cynodon dactylon L.)

Цвят – 1
Листа – 2
Стрък - 2
Корен – 0,7
Цвят – 1,6
Плод – 0,4
Кора – 0,1
Листа – 0,7
Корен – 0,2
Стрък – 2
Листа – 2

43.

Бяла акация (Robinia pseudoacacia L.)

44.

Великденче (лечебно) (Veronica officinalis L.)

45.

Върбинка (Verbena officinalis L.)

Стрък – 2

46.

Риган (червен) (Origanum vulgare L.)

Стрък – 2

47.

Пчелник (Marrubium vulgare L.)

Стрък – 1,5

48.

Полска къпина (Rubus caesius L.)

Плод – 2,4
Листа – 2
Корен – 0,7

49.

Киселица (дива ябълка) (Malus sylvestris Mill.)

Плод – 5,6

50.

Дрян обикновен (Cornus mas L.)

Плод – 2,4

51.

Киселец (Rumex acetosa L.)

Листа – 1,4

52.

Мента обикновена (Mentha spicata L.)

Листа – 1,5

53.

Ягода горска (Fragaria vesca L.)

Плод – 0,8
Листа – 0,8
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Приложение №5.1.3
СКИЦИ НА ЕСТЕСТВЕНИ НАХОДИЩА НА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
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6.

Такси в община Лозница

В община Лозница с Решение №83, Протокол №9/27.07.2004г. на ОбС – гр. Лозница е
приета актуализация на тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни
растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, както следва:
№ по
ред
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Наименование
Билки (в сурово състояние)
Грудки, корени, коренища
- Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
- Глухарче, девесил, оман чер
- Пищялка, чобанка
- Други
Листа
- Бръшлян, чобанка
- Глог, живовляк, леска, липа, люляк, горска ягода
- Бреза, върба, къпина, лопен
- Малина, подбел
- Други
Стръкове
- Равнец бял
- Глухарче, комунига жълта
- Други
Цветове
- Липа
- Акация бяла, бъз
- Глог, равнец бял
- Други
Плодове
- Боровинка червена и черна
- Кисел трън, къпина, малина
- Бъз, глог, конски кестен
- Киселица
- Бъзак, трънка
- Други
Семена
- Всички видове
Пъпки
- Всички видове
Кори
- Ясен
- Леска
- Върба
- Дъб

Мярка

Такса
(лв.)

кг.

0,02

кг.
кг.

0,01
0,03

кг.
кг.

0,03

кг.
кг.

0,01
0,03

кг.

0,02

кг.

0,01

кг.
кг.
кг.
кг.

0,10
0,02
0,01
0,03

кг.
кг.

0,15
0,04

кг.
кг.
кг.

0,02
0,01
0,03

кг.

0,08

кг.

0,08

кг.
кг.
кг.
кг.

0,20
0,10
0,05
0,03

0,02
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II.
1.

2.

3.

- Бреза
- Други
Генетичен материал за култивирано отглеждане,
включително при лабораторни условия, за
създаване на колекции или за възстановяване на
други места в природата
От защитени лечебни растения
- Плодове
- Семена
- Резници
От лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване
- Луковици, грудки, коренища
- Плодове
- Семена
- Резници
От други лечебни растения
- Луковици, грудки, коренища от всички видове, с
изключение на описаните
- Лук (всички видове), перуника (всички видове)
- Ботурче есенно (есенна циклама)
- Плодове
- Семена
- Резници

кг.
кг.

0,02
0,03

100 гр.
100 гр.
Бр.

20,00
50,00
2,00

Бр.
100 гр.
100 гр.
Бр.

1,00
5,00
10,00
0,50

Бр.

0,10

Бр.
100 гр.
100 гр.
Бр.

1,00
2,00
5,00
0,10

Забележка:
1. Тази тарифа не се отнася за забранените от нормативните документи лечебни растения;
2. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното;
3. Тарифната цена на 1 кг е формирана към месец юли 2004г. и подлежи на актуализация при
необходимост;

Съгласно „Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Лозница“ (доп. и изм. с Решение на ОбС
№262/09.07.2014г.) в Раздел V са представени такси на корен на дървесина и за странични
ползвания и странични горски продукти. Съгласно чл.28 от Наредбата, за обли дървени
материали, дърва за горене и вършина, добити от горски фонд, собственост на община
Лозница, се заплащат следните такси на корен:
Наименование
1. Иглолистен объл дървен материал:
а) Едър
І а клас на сортимента
І клас на сортимента
ІІ клас на сортимента
б) Среден
ІІІ клас на сортимента
ІV и V клас на сортимента
в) Дребен

Мярка

Такса на корен
(лв.)

куб. м
куб. м
куб. м

75
50
40

куб. м
куб. м
куб. м

25
15
8
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Наименование

2. Широколистен объл
дървен материал:
а) едър
І а клас на сортимента
І клас на сортимента
ІІ клас на сортимента
б) среден
ІІІ клас на сортимента
ІV и V клас на сортимента
в) дребен

Мярка

Такса на корен (лв.)
Бук, габър, дъб
и други твърди
широколистни

Цер, акация,
липа, бреза и
меки
широколистни

Орех, явор,
ясен, бряст
и
горскоплодн
и

куб. м
куб. м
куб. м

75
50
40

40
35
30

130
85
60

куб. м
куб. м
куб. м

20
12
8

20
12
8

20
12
8

Наименование
3. Дърва за горене и вършина:
(а) Дърва от иглолистни дървесни видове
(б) Дърва от широколистни меки дървесни
видове
(в) Дърва от широколистни твърди дървесни
видове
(г) Вършина

Мярка

Такса на корен
(лв.)

Пр. куб. м
Пр. куб. м
Пр. куб. м
Пр. куб. м

4
4
10
1
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Съгласно Наредбата за страничните ползвания и страничните горски продукти от
горския фонд, собственост на община Лозница, се заплащат следните такси:
№ по
ред
І

1
2

3
4

5

6

7
8

9

10

Наименование
Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения
по Закона за лечебните растения), гъби в сурово състояние и
животни
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от репей,
коприва, троскот)
Листа (с изключение на листата от коприва):
- Орех
- Други
Стръкове
Цветове
- Липа
- Други
Плодове
-

Хвойна синя
Шипка
Орех, обикновен кестен
Други

Горски репродуктивни материали
- Иглолистни шишарки
- Семена от иглолистни видове
- Необработени изходни материали от широколистни
видове за добив на семена
- Семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и
други
- Части от растения за вкореняване, размножаване и
залесяване
Пъпки
Кори
- Корков дъб
- Обикновен кестен
- Други
Лишеи, мъхове
- Боров, дъбов
- Други
- Мъхове

Мярка

Такса
(лв.)

кг

0.04

кг
кг
кг

0.02
0.04
0.04

кг
кг

0.10
0.04

кг
кг
кг
кг

0.12
0.06
0.18
0.04

кг
кг
кг
кг
кг

0.12
1.20
0.20
0.25
0.04

кг

0.10

кг
кг

0.12
0.05
0.05

кг
кг
кг

0.04
0.07
0.10

кг
кг
кг
кг
кг
кг

10.00
2.00
0.48
0.34
0.26
0.12

Гъби
-

Бял трюфел
Черен трюфел
Смърчулка
Пачи крак
Манатарка
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11
12
13
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ

VІІ

VІІІ
ІХ
Х
ХІ

7.

- Сиво-жълт пачи крак
- Рижика, челядинка
- Масловка
- Златист пачи крак
- Тръбенка
- Други
Събиране на охлюви
Събиране на раци
Улов на жаби
Сено – сухо (без сеното за подхранване на дивеча)
Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)
Зеленина – иглолистна и широколистна (за украса)
Зеленина – иглолистна и широколистна (за технически цели)
Коледни елхи:
- До 1 м
- До 2 м
- Над 2 м
Пръчки – върбови, лескови и др.
- Сурови
- Дрянови клони до 1 м
Камъш, папур и др.
Пънове от всички дървесни видове
Борина от пънове
Смола – балсамова (течна и суха)

кг
кг
кг
кг
кг

0.07
0.04
0.12
0.12
0.07

кг
кг
кг
кг
Куб. м
Куб. м
тон

0.12
0.36
0.24
0.04
0.12
3.60
2.40

бр.
бр.
бр.

2.50
3.00
4.50

бр.
бр.
кг
Куб. м
тон
кг

0.12
0.12
0.06
0.60
2.40
0.12

Тенденции

Биологически неоправданата експлоатация е само една страна на общото негативно
влияние на антропогенния фактор. С най-големи последствия са урбанизацията,
индустриализацията, строежът на пътища, изхвърлянето и натрупването на отпадъци.
Наред с това пряко за влошаване състоянието на популациите влияе замърсяването на
почвите, резултат на неправилната им експлоатация и химизация за селското стопанство.
Рязката промяна в екологичните условия на средата също води до влошаване
състоянието на находищата. Особено силни са последствията от пожари, разораване на
естествени тревни ценози, нарушаване на хидрологичния режим. Силно негативно влияние
оказва промяната на естествената и характерна за района растителност, предизвикана от
неправилно подбрани или изведени лесокултурни мероприятия - голи и изборни сечи,
създаване на масиви от монокултури, най-вече от иглолистни видове. В негативна посока
действат и разораването или отводняването на ливади и пасища, прекомерната паша,
строителството, масовия туризъм.
Върху запасите на лечебни растения силно влияние оказва и начина на експлоатация
на находищата. Нарушава се възстановителният потенциал на популациите, зависещ от
биологичните особености на вида и количествата събирани билки. Неприродосъобразното
събиране, липсата на период за възстановяване и покой, нарушаването на нормалното
семенно и вегетативно размножаване са основните причини за понижаване възможностите
на естествените находища, като източник на суровини.
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VIII.2.Приложение №2
План за действие
(за периода 2015-2020г.)

Община Лозница
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Стратегическа цел

Специфична цел

Приоритет

Мярка

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ
1:
«ОПАЗВАНЕ
НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
И НАСЪРЧАВАНЕ
НА РЕСУРСНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ»

Опазване
на
водните ресурси и
подобряване
на
техническата
инфраструктура

Изграждане на ВиК
инфраструктура
в
агломерации над 2
000 е. ж.

Подобряване състоянието на
техническата инфраструктура

Законосъобразно
управление на водите,
водостопанските
системи
и
съоръжения
на
територията
на
общината

Разширение и реконструкция
на
амортизираната
хидромелиоративна мрежа

Контрол върху изпълнението
на концесионните договори за
водните обекти, стопанисвани
от общината

Поддържане регистър на
кладенците на територията на
общината

Срок за
изпълнение
2016-2017г.

2016-2017г.

Постоянен

Постоянен

Община Лозница
- кмет

Източници на
финансиране
/необходими
средства*
Бюджет
на
общината

„Водоснабдяване
– Дунав“ ЕООД,
гр. Разград

ОП
„Околна
среда“
20142020г.

Община Лозница
- кмет

Бюджет
общината

„Напоителни
системи” ЕАД,
гр. София - клон
Търговище
Община Лозница
- кмет,
Общинска
администрация

Собствени
средства

Отговорно лице

Община Лозница
- кмет,
Общинска
администрация

на

Бюджет
общината

на

Бюджет
общината

на

Задачи
- Подмяна
на
амортизираната
водопроводна
мрежа
и
изграждане на
канализационни
мрежи в селата проектиране;
- Кандидатстване
за финансиране
по ОПОС, чрeз
ВиК асоциация;
- Организация за
изпълнение;
- Реконструкция
на
амортизираната
хидромелиорати
вна мрежа;
- Организация за
изпълнение;
- Контрол
изпълнението на
концесионните
договори;
- Забрана на голи
сечи
във
вододайните
зони
и
залесяване
с
подходящи
видове;
- Актуализиране
регистъра
на
кладенците на
територията на
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Устойчиво
и
екологосъобразно
управление
на
отпадъците

Въвеждане
на
системи за разделно
събиране на отпадъци
в
общината
и
намаляване
количеството
на
депонираните
отпадъци

Разширяване
обхвата
на
въведената
в
общината
система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки

Изграждане на инсталация за
открито компостиране на
биоразградими отпадъци на
територията
на
община
Лозница

2016-2020г.

2016г.

Община Лозница
- кмет

Бюджет
общината

на

„Булекопак“ АД

„Булекопак“
АД

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

ОП
„Околна
среда“
20142020г.

общината;
- Издаване
на
заповед от кмета
на общината за
регистриране на
новоизградени
кладенци
и
заличаване
на
закритите;
- Поставяне
на
цветни
контейнери за
разделно
събиране
на
отпадъци
от
опаковки в с.
Крояч,
с.
Манастирци и с.
Тръбач;
- Провеждане на
образователноинформационни
дейности
за
привличане на
населението за
участие
в
системата
за
разделно
събиране;
- Изготвяне
на
инвестиционен
проект
за
избрания
вид
инсталация
за
открито
компостиране на
биоразградими
отпадъци;
- Кандидатстване
за финансиране
по ОПОС 20142020г.;
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Въвеждане на система за
разделно
събиране
на
биоразградими и биоотпадъци

2016-2019г.

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

Бюджет
общината
ОПОС
2020г.

на
2014-

ПУДООС
ДБ
Бюджет
на
общината
(145 000 лв.)

Изграждане на площадка за
временно
съхранение
на
строителни
отпадъци
от
ремонтните
дейности
на
домакинствата и отпадъците
от
строителни
и
разрушителни дейности на
които общината е Възложител

2016г.

Община Лозница
- кмет

Разширяване
обхвата
на
системата
за
разделно
събиране на ИУЕЕО и
излезли
от
употреба
флуоресцентни
лампи
в
населените места в общината,
в които не се прилага
разделно събиране на този
поток МРО
Разширяване
обхвата
на
системата
за
разделно
събиране
на
НУБА
в

2017-2018г.

Община Лозница
- кмет

-

2017-2018г.

Община Лозница
- кмет

-

- Организация за
изпълнение
реализиране на
инвестиционния
проект
за
инсталацията за
открито
компостиране на
територията на
общината;
Осигуряване
на
необходимото
оборудване
и
техника
за
разделно събиране
на биоразградими
и зелени отпадъци
Организация
за
изпълнение
–
отреждане
на
терен,
проектиране
и
изграждане
на
площадка
за
временно
съхранение
на
строителни
отпадъци
Включване
на
други
населени
места в системата
за
разделно
събиране
на
ИУЕЕО и излезли
от
употреба
флуоресцентни
лампи
Включване
на
други
населени
места в системата
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населените места в общината,
в които не се прилага
разделно събиране на този
поток МРО
Организиране и управление
на дейностите по събиране,
транспортиране, съхраняване,
оползотворяване
и/или
обезвреждане на отработените
масла на територията на
общината
Разделно събиране на опасни
отпадъци,
образувани
от
домакинствата на територията
на общината
Закриване на склада за
съхранение
на
залежали
препарати
за
растителна
защита (пестициди с. Тръбач)
и
транспортиране
на
препаратите за унищожаване

Рекултивиране на старото
общинско депо в м. „Куза“, с.
Трапище, което неотговаря на
нормативните изисквания

Контрол на дейностите по
управление на отпадъците,

за
разделно
събиране
на
НУБА
2016г.

Община Лозница
- кмет

-

Осигуряване
на
място за смяна на
отработени масла

2016г.

Община Лозница
- кмет

-

Сключване
на
договор с ООп на
опасни отпадъци

2017г.

Община Лозница
- кмет

Бюджет
общината

2016-2017г.

Община Лозница
- кмет

Бюджет
на
общината (908
550 лв.)

МЗХ

ПУДООС

Община Лозница
кмет,

МЗХ
Бюджет
общината

Ежегодно

на

на

- Предаване
наличните
в
склада
пестициди
на
фирма,
управляваща
опасни
отпадъци;
- План
за
закриване
на
склада
за
пестициди;
- Организация за
изпълнение
закриване
на
склада
за
пестициди в с.
Тръбач;
Организация
за
изпълнение
рекултивиране на
старото общинско
депо в м. „Куза“,
с. Трапище
- Почистване на
нерегламентира
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предотвратяване
възникването
на
нерегламентирани сметища

Общинска
администрация,
ОП „Лозстрой”
Ангажиране на
обществеността

Опазване
качеството
атмосферния
въздух

на

Набавяне
на
количествена
информация
за
качеството
на
атмосферния въздух
Запазване
доброто
състояние
на
атмосферния въздух в
общината
и
ограничаване
на
вредните емисии

Извършване на емисионен
анализ на общ прах, фини
прахови частици (ФПЧ10 и
ФПЧ2,5) серен диоксид, азотен
диоксид/азотни оксиди и
оловни аерозоли и др.
Увеличаване
на
растителността
със
санитарно-защитни функции
край някои по-натоварени
пътни артерии

Намаляване
нивата
на
емисиите на прах (ФПЧ10) и
серни оксиди в общината

2016-2017г.

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

Бюджет
общината

на

2016-2020г.

Община Лозница
кмет,
ОП
„Лозстрой”

Бюджет
общината

на

2016-2020г.

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация,
ОП „Лозстрой”

Бюджет
общината

на

ни
замърсявания,
междублокови
пространства;
- Налагане
на
санкции
и
глоби;
- Организиране и
провеждане на
кампании
за
почистване;
Емисионен анализ
за качеството на
атмосферния
въздух
Благоустрояване
на
крайпътните
пространства
формиране
на
растителни пояси
по протежение на
натоварените
автомобилни
пътища
- Газифициране
на общината;
- Проучване
и
възможна схема
за доставка на
въглища с подобро качество
/със съдържание
на сяра под 2%/;
- Популяризиране
на
енергийни
източници
с
намалени
вредни емисии;
- Приоритетно
почистване на
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Опазване
на
биологичното
разнообразие,
защитените зони
по НАТУРА 2000
и
почвите
на
територията
на
общината

Опазване
и
поддържане
на
защитените
територии, зони по
НАТУРА
2000,
горите,
ловните
видове и лечебните
растения**
на

Ограничаване на пашата в
зоните по НАТУРА 2000

Постоянен

РИОСВ - Русе

Държавен
бюджет

Ограничаване
на
безпокойството
и
бракониерството в рамките на
зоните по НАТУРА 2000

Постоянен

РИОСВ - Русе

Държавен
бюджет

участъци
от
уличната мрежа
с
повишена
интензивност на
автомобилния
трафик
и/или
риск
от
образуване
отлагания
от
прах;
- Реконструиране
и поддържане на
транспортната
инфраструктура
– проектиране и
изпълнение на
проекти;
- Залесяване,
затревяване,
асфалтиране на
участъци,
източници
на
прах;
- Осъществяване
на контрол за
своевременно
установяване и
предприемане
на действия за
ограничаване на
неорганизирани
емисии
в
урбанизираните
територии;
Строг контрол и
налагане
на
санкции
- Опазване
на
животинските
видове
и
находищата на
защитени
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територията
общината

на

Ограничаване
на
бракониерството и сечите в
горите на територията на
общината

Рационално
използване на земите
на територията на
Общината
и
недопускане
замърсяването
на
почвите

Мониторинг за качеството на
почвите
Опазване на почвите
територията на общината

на

Постоянен

2016-2017г.

Ежегодно

ДГС - Разград

Собствени
средства

РИОСВ – Русе

Държавен
бюджет

Община Лозница
- кмет,
Общинска
администрация

Бюджет
общината

на

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация
Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

Бюджет
общината

на

Бюджет
общината

на

ОПОС
2020г.

2014-

видове
растения;
- Строг контрол и
налагане
на
санкции;
- Повишаване
контрола върху
незаконните
сечи;
- Извършване на
необходимите
залесителни
мероприятия;
- Строг контрол и
налагане
на
санкции;
- Контрол върху
събирането на
диворастящи
лечебни
растения;
Контрол
и
наблюдение
качеството
на
почвите
- Ограничаване
процесите
на
вторично
вкиселяване
в
районите
с
активно
земеделие;
- Изграждане на
канализация в
селата
–
проектиране,
кандидатстване
за финансиране
по
ОПОС,
организация за
изпълнение;
- Пречистване на
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СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ
2:
«ЖИТЕЛИТЕ
НА
ОБЩИНАТА
ДА
ЖИВЕЯТ В ЧИСТИ
И
ОЗЕЛЕНЕНИ
СЕЛИЩА»

Съхраняване
на
зелената
инфраструктура
на територията на
общината

Опазване,
обогатяване,
поддържане
и
доизграждане
на
зелената система на
общината

Запазване
на
статута,
поддържане и изграждане на
зелената
система
и
увеличаване
дела
на
дълготрайната
дървесна
растителност

Ежегодно

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация,
ОП „Лозстрой

Бюджет
общината

на

Озеленяване на проблемните
приоритетни райони

Ежегодно

Бюджет
общината

на

Намаляване на шумовото
натоварване на жилищната и
градската среда от моторните
превозни
средства,
увеселителните заведения и

Ежегодно

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация,
ОП „Лозстрой”
Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация,
ОП „Лозстрой”

Бюджет
общината

на

отпадните води
в
селата
изграждане на
ПСОВ
в
населени места
над 2 000 е.ж. –
проектиране,
кандидатстване
за финансиране
по
ОПОС,
организация на
изпълнението;
- Поетапно
предприемане
на действия за
обогатяване на
съществуващи
насаждения от
цветя,
декоративни
дървета
и
храсти,
засаждане
на
нови растения в
междублоковите
пространства и
населените
места;
- Планови
и
кампанийни
залесителни
мероприятия;
Предприети
озеленителни
мероприятия
Изграждане
на
шумозаглушителн
и зелени пояси и
бариери
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СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ 3: «ДА СЕ
ДОСТИГНЕ
КАЧЕСТВО
НА
ОКОЛНАТА СРЕДА,
КОЕТО
ДА
ПОДПОМОГНЕ
РАЗВИТИЕТО НА
СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО
И
ЕКОТУРИЗМА»

Насърчаване
на
иновативни
технологии,
насочени
към
подобряване
опазването
на
околната среда и
ресурсната
ефективност
в
сектори
селско
стопанство
и
туризъм

Създаване на условия
за повишаване нивото
на научно обслужване
в селското стопанство
и на тази база,
стимулиране
на
въвеждането
на
съвременни
технологии
на
производство
Устойчиво
управление
на
природното
наследство
в
общината и туризма,
съхраняващо
природните
дадености

др. дразнители
Поддържане на градския
парк, зелените площи между
жилищните пространства и
детските
площадки
за
създаване на условия за
приятен отдих на жителите и
гостите на града
Възстановяване на масивите
от трайни насаждения и
зеленчукопроизводството
Развитие
земеделие

на

Ежегодно

Община Лозница
кмет,
ОП
„Лозстрой”

Бюджет
общината

на

Ежегодно

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация
Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

Бюджет
общината

на

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация,
ОП „Лозстрой”

Бюджет
общината

биологично

Постоянен

Организиране и провеждане
на акции за почистване на
града

Постоянен

Изграждане на туристическа
инфраструктура

2017г.

Ангажиране на
обществеността
Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

-

-

Бизнес

Развитие на рибовъдство и
риболовен и екотуризъм

Ежегодно

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

-

на

- Планови
залесителни
мероприятия;
- Дезакаризация
на
съществуващи
зелени площи;
Възстановяване на
масивите от лозя
Запознаване
на
производителите с
технологията на
производството и
с
нормативната
база, както и с
научните
постижения
Организиране
и
провеждане
на
акции
за
почистване
на
града

Изграждане
на
средства
за
подслон (хотели,
къмпинги,
мотели), бюра за
туристическа
информация
и
резервация,
агенция
за
пътуване и др.
Сключване
на
концесионни
договори
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Подобряване
на
информационната
обезпеченост
за
управление
на
околната среда в
община Лозница

Информиране
населението
на
общината,
относно
опазването
на
околната среда

Създаване на раздел в сайта
на общината, предоставящ
актуална
информация
за
компонентите на околната
среда и дейностите по
управлението им от страна на
общината
Участие
в
национални
кампании,
свързани
с
околната среда

Привличане
на
обществеността в процеса на
местното планиране и вземане
на решения, относно околната
среда

2017г.

Ежегодно

Постоянен

Бизнес
Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация
Ангажиране на
обществеността
Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация
Ангажиране на
обществеността

Участие на обществеността в
решаване на проблемите на
околната среда

Постоянен

Община Лозница
кмет,
Общинска
администрация

-

-

Създаване
на
раздел в сайта на
общината
за
управление
на
компонентите на
околната среда в
общината
Участие
в
национални
кампании

Информиране
обществеността за
процедури
за
обществено
обсъждане
на
устройствени
планове
и
на
техните
екологични
оценки
Повишаване
на
информираността
и
екологичната
култура
на
населението,
запознаване
с
екологичните
проблеми
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